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S£OWO WSTÊPNE
Wielkie idee potrzebuj¹ do ich zrealizowania odpowiednich ludzi. Ruch ekumeniczny, który zrodzi³ siê na prze³omie XIX i XX wieku, od samego pocz¹tku takich ludzi
posiada³. Celem przedk³adanego Leksykonu ekumenistów jest przybli¿enie polskiemu
czytelnikowi najwa¿niejszych danych z ¿ycia 351 osób z kraju i zagranicy, które wnios³y
lub nadal wnosz¹ istotny wk³ad w dzie³o jednoœci chrzeœcijan. S¹ to ludzie wywodz¹cy
siê z wszystkich g³ównych tradycji chrzeœcijañstwa, którzy jako przywódcy koœcielni,
teolodzy lub dzia³acze œwieccy nie zadowalali siê istniej¹cym stanem rzeczy, lecz odpowiednio do swoich mo¿liwoœci, kwalifikacji i talentów organizacyjnych podejmowali
dzia³ania na rzecz przezwyciê¿enia istniej¹cych podzia³ów i poprawy atmosfery w stosunkach miêdzywyznaniowych.
Ka¿de takie przedsiêwziêcie, jakim jest Leksykon ekumenistów, napotyka na ró¿ne
ograniczenia. Autor zdaje sobie sprawê, ¿e pracuj¹c nad nim musia³ dokonywaæ czêsto
trudnego wyboru. Niejeden znawca problematyki ekumenicznej zapewne zapyta, dlaczego pewne osoby zosta³y pominiête, inne zaœ uwzglêdnione, mimo ¿e ich osi¹gniêcia w
interesuj¹cej nas sprawie nie s¹ imponuj¹ce. Odpowiem na to nastêpuj¹co: niniejszy Leksykon jest pierwsz¹ prób¹ zaprezentowania osób, które w ten lub inny sposób przys³u¿y³y siê sprawie ekumenizmu. Wyobra¿am sobie, ¿e po jego ukazaniu siê dotr¹ do mnie
cenne uwagi i uzupe³nienia, które pozwol¹ mi poprawiæ to skromne dzie³o.
Opracowuj¹c Leksykon ekumenistów korzysta³em w du¿ej mierze z opracowañ encyklopedycznych, które podajê w za³¹czonej Bibliografii. Szerok¹ garœci¹ korzysta³em z
informacji zamieszczonych w Internecie. Nie wiem, czy upora³bym siê z podjêtym zadaniem bez dostêpu do Wikipedii w ró¿nych jêzykach. W przypadku wielu ekumenistów
polskich, a tak¿e niektórych zagranicznych, korzysta³em z opracowañ, które ukaza³y siê
na ³amach niektórych periodyków, zw³aszcza „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”,
„Biuletynu Ekumenicznego” i „Jednoty”. Wykaz tych publikacji znajduje siê bezpoœrednio pod sylwetk¹ odnoœnej osoby.
Jak ju¿ wspomnia³em, Leksykon obejmuje 351 osób – 205 z zagranicy i 146 z Polski.
W grupie zagranicznej najliczniej reprezentowani s¹ katolicy rzymscy (50 osób), ewangelicy reformowani (38), prawos³awni (37), anglikanie (21), luteranie i ewangelicy unijni
(po 20 osób). W grupie polskiej równie¿ dominuj¹ katolicy (65 osób), po nich nastêpuj¹
luteranie (29), reformowani (11), prawos³awni (10), metodyœci (8), baptyœci (6), mariawici i polskokatoliccy (po 5 osób).
Raz jeszcze chcia³bym podkreœliæ, ¿e Leksykon ekumenistów w obecnej postaci traktujê
jako dzie³o niedokoñczone, coœ w rodzaju pierwszej przymiarki i oczekujê, ¿e przyjazne i
merytoryczne uwagi pozwol¹ usun¹æ ewentualne b³êdy i wnieœæ niezbêdne poprawki.
Autor
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A
ABEL, Andrzej Pop³awski, ur. 8 IV 1958, Narew, ordynariusz prawos³awnej
diecezji lubelsko-che³mskiej. Absolwent Prawos³awnego Seminarium Duchownego i Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1977 wstêpuje do
klasztoru w Jab³ecznej, 1979 œwiêcenia diakoñskie i kap³añskie, 1982-84 proboszcz parafii w Komañczy, 1984 prze³o¿ony klasztoru w Jab³ecznej, 1989 zostaje
archimandryt¹ i nied³ugo potem biskupem, 2001 otrzymuje godnoœæ arcybiskupa.
W 2000 wraz z katolickim arcybiskupem lubelskim Józefem ¯yciñskim wystosowa³ list do katolików i prawos³awnych, który przypomina³, ¿e Lublin stanowi³ zawsze w historii Polski ”symbol jednoœci i dialogu”. W tym mieœcie zrodzi³a siê
szczególna tradycja i kultura, która wymaga pielêgnowania i dalszego przekazywania. 2002 wspó³przewodnicz¹cy Wspólnej Komisji Koœcio³a Prawos³awnego i
Koœcio³a Grekokatolickiego. Wspó³przewodnicz¹cy Bilateralnego Zespo³u Katolicko-Prawos³awnego. Cz³onek Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej.
ADLER Elizabeth, ur. 2 VIII 1926, Magdeburg, zm. 15 I 1997, Berlin. Germanistykê i historiê studiowa³a w Halle i Berlinie, 1951-56 sekretarz ewangelickich wspólnot studenckich w NRD, 1957-59 kierownicza funkcja w Akademii
Ewangelickiej Berlin- Brandenburg, 1959-65 przebywa w Genewie najpierw jako
sekretarz europejski, potem zastêpca sekretarza generalnego Œwiatowego Zwi¹zku
Studentów Chrzeœcijañskich, 1966-1987 by³a dyrektorem Akademii Ewangelickiej Berlin-Brandenburg. Szczególny rozg³os zdoby³a jej praca poœwiêcona walce

9

LEKSYKON EKUMENISTÓW

ruchu ekumenicznego z segregacj¹ rasow¹, któr¹ opracowa³a w 1973 na zlecenie
Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
AINSLIE Peter, ur. 3 VI 1867, Dunnsville (USA), zm. 24 II 1934, Baltimore,
nale¿y do najwa¿niejszych pionierów chrzeœcijañskiej jednoœci. Jako przewodnicz¹cy Konferencji Dorocznej Uczniów Chrystusa (Disciples of Christ) domaga³
siê w 1910 otwarcia wobec cz³onków innych wyznañ, zw³aszcza baptystów i prezbiterianów. Przezwyciê¿enie podzia³u by³o dla niego powa¿n¹ kwesti¹ moraln¹.
Zosta³ przewodnicz¹cym za³o¿onego przez siebie Stowarzyszenia Popierania Jednoœci Chrzeœcijañskiej (Association for the Promotion of Christian Unity) i od
1910 do œmierci wydawa³ „Christian Union Quarterly”, opiniotwórcze czasopismo
poœwiêcone chrzeœcijañskiej jednoœci. Podczasa I Œwiatowej Konferencji do
Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lozannie (1927) apelowa³ bezskutecznie o
wspóln¹ uroczystoœæ Wieczerzy Pañskiej z udzia³em wszystkich jej uczestników.
W tym samym roku za³o¿y³ „Christian Unity League for Equality and Brotherhood”, stowarzyszenie oparte na cz³onkostwie osobistym oraz zachêcaj¹ce do
otwartego cz³onkostwa koœcielnego, otwartej wspólnoty komunijnej i wymiany
kaznodziejów. „Pakt Pojednania” z tymi ¿¹daniami podpisa³o tysi¹c ciesz¹cych
siê autorytetem osób. Mimo ¿e w zasadniczej kwestii, dotycz¹cej wspólnoty Wieczerzy Pañskiej, nie odniós³ sukcesu, to jednak uchodzi za znacz¹cego pioniera
wspó³pracy miêdzywyznaniowej w USA. Da³ siê tak¿e poznaæ jako dzia³acz pokojowy i bojownik o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹. By³ autorem licznych prac poœwiêconych idei ekumenizmu, m.in. The Message of the Disciples for the Union of
the Church (1913), Towards Church Unity (1918), If Not a United Church —
What? (1920), The Equality of All Christians before God (1930).
ALEKSY I, Siergiej W. Simanski, ur. 27 X 1877, Moskwa, zm. 17 IV 1970,
tam¿e, patriarcha Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Mia³ arystokratyczne
pochodzenie, studiowa³ najpierw prawo, potem teologiê. W 1902 zostaje mnichem, w 1903 kap³anem, 1913 otrzymuje sakrê biskupi¹, 1926 metropolit¹ Nowogrodu Wielkiego, jako metropolita Leningradu od 1933 prze¿y³ tutaj gehennê d³ugotrwa³ej blokady miasta podczas wojny. Po œmierci patriarchy Sergiusza wybrany 2 II 1945 patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rosji. W miarê mo¿liwoœci stara³ siê dojœæ
do porozumienia z pañstwem sowieckim. W latach 1922-26 prze¿y³ internowanie.
Od 1927 sta³ konsekwentnie po stronie patriarchy Sergiusza, którego polityka lojalnoœci nie powstrzyma³a jednak niemal ca³kowitego zniszczenia struktur koœcielnych. Wraz z Sergiuszem zosta³ 4 IX 1943 przyjêty przez Stalina, który – w obliczu klêski w wojnie z Niemcami – szuka³ modus vivendi z Koœcio³em. Jego
umiarkowany protest przeciw nowym przeœladowaniom za czasów Chruszczowa
spowodowa³, ¿e jeszcze bardziej siê wzmog³a dyskryminacja ludzi wierz¹cych. W
1961 zdo³a³ jednak wprowadziæ swój Koœció³ do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Rok
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póŸniej wys³a³ obserwatorów na rozpoczynaj¹cy siê Sobór Watykañski II. Poprawie uleg³y tak¿e stosunki ze staroobrzêdowcami, którym w niektórych przypadkach umo¿liwiono przyjmowanie Komunii œw. w Koœciele prawos³awnym.
ALEKSY II, Aleksiej Michaj³owicz Ridigier, ur. 23 II 1929, Tallin, zm. 5
XII 2008, Moskwa, patriarcha Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP).
1947 wstêpuje do Leningradzkiego Seminarium Duchownego, 1950 œwiêcenia
diakoñskie, 1952 kap³añskie, 1953 koñczy Akademiê Duchown¹ w Leningradzie,
1957 proboszczem w Tartu i dziekanem tamtejszego okrêgu koœcielnego, 1961
wstêpuje do zakonu, w tym samym roku wyœwiêcony na biskupa Tallina i ca³ej
Estonii, 1964 wyniesiony do godnoœci arcybiskupa, jednoczeœnie powo³any na
kanclerza Patriarchatu Moskiewskiego, z czym wi¹za³o siê sta³e cz³onkostwo
Œwiêtego Synodu – organu na co dzieñ zarz¹dzaj¹cego Koœcio³em. 1963-79 cz³onek Komisji Œwiêtego Synodu ds. Jednoœci Chrzeœcijañskiej i Stosunków Miêdzykoœcielnych. 1986 mianowany metropolit¹ leningradzkim i nowogrodzkim, pozostaj¹c nadal metropolit¹ talliñskim i estoñskim. Sobór Lokalny, zwo³any po œmierci patriarchy Pimena, wybra³ go 7 VI 1990 piêtnastym patriarch¹ moskiewskim i
ca³ej Rosji. Podczas d³ugoletniej dzia³alnoœci koœcielnej bra³ udzia³ w wielu wa¿nych wydarzeniach koœcielnych i ekumenicznych. Przewodniczy³ delegacjom
RKP w rozmowach teologicznych z przedstawicielami Koœcio³ów ewangelickich
w RFN, NRD i Finlandii. By³ cz³onkiem delegacji RKP na III Zgromadzenie
Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w New Delhi (Indie) w 1961, które
przyjê³o Koœció³ rosyjski w poczet swoich cz³onków. Uczestniczy³ w zorganizowanej przez ŒRK Œwiatowej Konferencji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa (Genewa,
Szwajcaria, 1966). By³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego (1961-68) i Komisji Wiara i Ustrój (1964-1968) ŒRK. Szczególnie du¿¹ aktywnoœæ wykazywa³ we wspó³pracy z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich (KKE). Od 1964 by³ cz³onkiem Prezydium, od 1971 – wiceprzewodnicz¹cym, w latach 1987-92 przewodnicz¹cym
KKE. Podczas VIII Zgromadzenia Ogólnego KKE na Krecie (1979) wyg³osi³
g³ówny referat na temat: „W mocy Ducha Œwiêtego – wyzwoleni dla œwiata”. Od
1972 cz³onkiem Wspólnego Komitetu KKE i rzymskokatolickiej Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Wspó³przewodniczy³ I Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicznemu (EZE), zwo³anemu wspólnie przez KKE i CCEE w Bazylei (Szwajcaria, 1989). Podczas II EZE, które odby³o siê w Grazu (Austria, 1997)
wyg³osi³ przemówienie. Œwiatowa Konferencja „¯ycie i Pokój” w Uppsali (Szwecja, 1983) wybra³a go w poczet jednego z jej prezydentów. By³ te¿ inicjatorem i
uczestnikiem ró¿nych przedsiêwziêæ ekumenicznych, miêdzyreligijnych i pokojowych na terenie swojego kraju. Patriarch¹ zosta³ w momencie upadku ZSRR. Natychmiast zaanga¿owa³ siê w odbudowê ¿ycia religijnego na terenie Federacji Rosyjskiej, a tak¿e w lokalnych Koœcio³ach podleg³ych kanonicznie Moskwie. Odradza³y siê monastery, seminaria duchowne, budowano nowe koœcio³y. Rywalizowa³
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o wp³ywy w œwiecie prawos³awnym z patriarch¹ Konstantynopola, jak np. w konflikcie o uprawnienia jurysdykcyjne wobec prawos³awnych w Estonii i na Ukrainie. Wobec Watykanu, zw³aszcza za pontyfikatu Jana Paw³a II, nie ukrywa³ dystansu. W 2007 doprowadzi³ do pojednania z RKP poza Granicami Rosji.
Lit.: K.K., Patriarcha Aleksy II (1929-2008), SiDE 2009, z. 1 (64), s. 120-124.

ALFRINK Bernard Jan, ur. 5 VII 1900, Nijkerk, zm. 17 XII 1987, Nieuwegein/Utrecht. Od 1951 biskup-koadiutor, 1955-75 rzymskokatolicki arcybiskup
Utrechtu, 1960 kardyna³. Po œwiêceniach kap³añskich w 1924 odby³ studia biblistyczne w Rzymie, w latach 1945-51 by³ profesorem Starego Testamentu na Uniwersytecie w Nijmegen. Jako kardyna³ mia³ powa¿ny wp³yw na wyniki Soboru
Watykañskiego II. By³ cz³onkiem Prezydium Soboru. W pamiêæ zapad³o jego wyst¹pienie soborowe z 2 X 1963 nas temat kolegialnoœci biskupów wraz z papie¿em, która opiera siê na kolegialnoœci aposto³ów wraz z Piotrem (a nie, jak dotychczas g³oszono, na aposto³ach i Piotrze). By³ te¿ autorem propozycji regularnego zwo³ywania po Soborze synodu biskupów. Tak¿e w sprawach wojny i pokoju,
dialogu z marksizmem oraz ma³¿eñstwa i rodziny wniós³ wa¿ny wk³ad do ostatecznego kszta³tu Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes. Przez wiele lat by³ przewodnicz¹cym Pax Christi. Jako arcybiskup Utrechtu by³ uznanym przywódc¹ ruchu odnowy w Holandii i inicjatorem
holenderskiego synodu pastoralnego (1966-1970), który sta³ siê wzorcem miêdzynarodowych d¹¿eñ reformistycznych, np. w takich kwestiach jak edukacja teologiczna, sprawowanie autorytetu koœcielnego, debata o celibacie. Ruchowi ekumenicznemu przys³u¿y³ siê wspieraniem dyskusji na temat pos³ugi Piotrowej w Koœciele i miejsca „krajowych Koœcio³ów partykularnych” w ramach communio z
Rzymem. Umo¿liwi³ wiele nowych inicjatyw ekumenicznych, jak akt pojednania
ze starokatolikami w Holandii (1966), uznanie chrztu Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji (1967), cz³onkostwo Koœcio³a rzymskokatolickiego w Radzie Ekumenicznej Holandii (1968) i wspólna deklaracja w sprawie ma³¿eñstw mieszanych
(1970). W kwestii interkomunii by³ powœci¹gliwy. Polityka koœcielna przynios³a
mu miêdzynarodowe uznanie, lecz nie spotyka³a siê z aprobat¹ Rzymu.
ALGERMISSEN Konrad, ur. 19 VIII 1889, Harsum ko³o Hildesheim, zm. 22
X 1964, Hildesheim, teolog, dzia³acz spo³eczny i ekumeniczny, ksi¹dz katolicki.
Studiowa³ teologiê na uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim i Rzymie. W
1916 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Od 1933 profesor teologii dogmatycznej i
moralnej w seminarium duchownym w Hildesheim. W 1924 opublikowa³ dzie³o
Christliche Sekten und Kirche Christi (sekty chrzeœcijañskie i Koœció³ Chrystusa);
w czwartym wydaniu z 1930 pos³uguje siê ju¿ tytu³em Konfessionskunde (wiedza
o wyznaniach). By³a to porównawcza prezentacja Koœcio³ów i wspólnot chrzeœcijañskich, obejmuj¹ca ich doktrynê i ³ad organizacyjny. Stara³ siê wyszczególniæ
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charakter i g³ówne idee poszczególnego Koœcio³a; w czêœci koñcowej zaj¹³ siê
„ide¹ i histori¹ jednoczenia Koœcio³ów chrzeœcijañskich”. Dzie³o rozrasta³o siê z
wydania na wydanie. W pracy nad nim siêga³ nie tylko do Ÿróde³ i literatury, lecz
tak¿e nawi¹zywa³ osobiste kontakty z cz³onkami ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Dzie³o to spotka³o siê równie¿ z uznaniem ze strony teologów ewangelickich.
ALIVISATOS Hamilkar Spiridonos, ur. 17 V 1887, Lixourion (Grecja), zm.
14 VIII 1969, Ateny, teolog prawos³awny, ekumenista. Po studiach teologicznych
i promocji doktorskiej w Atenach studiowa³ historiê Koœcio³a i prawo kanoniczne
w Berlinie i Lipsku, gdzie jego nauczycielami byli teologowie protestanccy, m.in.
Karl Holl i Adolf von Harnack. Od 1918 by³ profesorem prawa kanonicznego i
teologii pastoralnej na Uniwersytecie w Atenach. Przedmiotem jego szczególnego
zainteresowania by³y: odnowa Koœcio³a prawos³awnego, edukacja duchownych,
uznanie spo³ecznej dzia³alnoœci Koœcio³ów, a tak¿e porozumienie miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi (z jego inicjatywy w 1936 odby³ siê kongres teologów prawos³awnych w Atenach). Za poœrednictwem Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Mê¿czyzn (YMCA) nawi¹za³ kontakt z ruchem ekumenicznym. W 1920 bierze udzia³ w posiedzeniu przygotowawczym w Genewie do Œwiatowej
Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju (odby³a siê w 1927 w Lozannie). Od
1948 do œmierci by³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK), Komisji Wiara i Ustrój oraz innych gremiów ekumenicznych. Czêsto krytykowa³ jednostronny protestancki profil teologiczny ŒRK oraz prozelityzm uprawiany w krajach prawos³awnych przez niektóre wspólnoty protestanckie.
AMMUNDSEN Valdemar, ur. 19 VIII 1875, Pjedsted (Jutlandia), zm. 1 XII
1936, Haderslev, duñski historyk, teolog, biskup luterañski. 1901–23 profesor
historii Koœcio³a na uniwersytecie w Kopenhadze; na tym stanowisku uzyska³
s³awê pracami o Lutrze i Kierkegaardzie oraz histori¹ Koœcio³a XIX stulecia.
1923–36 biskup w Haderslev. By³ przez wiele lat przewodnicz¹cym chrzeœcijañskiego ruchu studentów w Danii; sprawuj¹c tê funkcjê nawi¹za³ kontakt z przywódcami innych Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego, m.in. z Johnem Mottem. W
1910 uczestniczy³ w I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu i by³ w 1914
w Konstancji przy powo³ywaniu do ¿ycia Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów (ŒZKP). Jesieni¹ 1919 na
posiedzeniu ŒZKP w Oud Wassenaar k. Hagi popar³ plany abpa Natana Söderbloma w sprawie powo³ania do ¿ycia Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa i zwo³ania Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów. Z up³ywem czasu sta³ siê czo³owym reprezentantem ruchu ekumenicznego w swoim Koœciele. Jako biskup na terenie granicznym d¹¿y³ do przezwyciê¿enia napiêæ na tle narodowoœciowym miêdzy
Duñczykami i Niemcami. W 1925 reprezentowa³ swój Koœció³ na I Œwiatowej
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Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie.
Wchodzi³ te¿ w sk³ad Komitetu Kontynuacji Pracy, przekszta³conego potem w
Radê Ekumeniczn¹ Chrzeœcijañstwa Praktycznego. W 1935 zosta³ przewodnicz¹cym ŒZKP.
ANDRES Stefan, ur. 1 VII 1901, Gole (woj. mazowieckie), zm. 11 II 1985,
Warszawa, duchowny baptystyczny. 1945-46 aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Koœcio³ow Protestanckich, 1947 – prezes Zarz¹du G³ównego Federacji Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y Ekumenicznej w Polsce, jednoczeœnie sekretarz generalny Zwi¹zku M³odzie¿y Baptystycznej w Polsce, 1948 prezes M³odzie¿owej Rady Ekumenicznej. Uczestniczy³ w pracach
Komitetu Odbudowy Koœcielnej (pe³ni³ funkcjê sekretarza) oraz w Komisji
Ewangelizacyjno-Misyjnej Chrzeœcijañskiej (Polskiej) Rady Ekumenicznej, 1957
i 1964-67 skarbnik PRE. 1968-71 przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i aktywny
cz³onek Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej PRE.
Lit.: A. Seweryn, Andres Stefan (1901-1985), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce po 1945
roku, Warszawa 2007, s. 19-20.

ANDRONOWSKA Stanis³awa, ur. 1905, Ba³sk k. Rygi, zm. 25 I 1999, Lublin, zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia œw. Wincentego a Paulo (szarytki). 1929 wstêpuje do klasztoru, zdobywa zawód pielêgniarki, dzia³a spo³ecznie
w Warszawie, Górze Kalwarii i Lublinie, szczególnie poœwiêca siê pracy nad samotnymi matkami. W 1963 zaanga¿owa³a siê w ruch ekumeniczny w Lublinie,
zostaje referentk¹ ds. ekumenizmu przy kurii lubelskiej, nawi¹zuje kontakty z
chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ, organizuje spotkania ekumeniczne, staje siê oddanym orêdownikiem jednoœci chrzeœcijan. W 1986 publikuje pierwszy lokalny
„Informator ekumeniczny”, który daje obraz ¿ycia religijnego wszystkich mniejszoœciowych Koœcio³ow regionu lubelskiego. Gor¹ca orêdowniczka niezrealizowanego projektu Œwi¹tyni Pokoju na Majdanku w Lublinie – obiektu sakralnego,
w którym mieli siê modliæ zarówno chrzeœcijanie, jak i wyznawcy religii niechrzeœcijañskich. Aktywna uczestniczka ekumenicznych zjazdów m³odzie¿y w Kodniu
nad Bugiem.
Lit.: S.J. Rostworowski, Siostra Stanis³awa Andronowska, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993, z. 2 (32), s. 124-128. – W. Hryniewicz, Gdy ludzie dialogu odchodz¹ (s. Regina Witt, s.
Stanis³awa Andronowska, red. Jerzy Turowicz), „Tygodnik Powszechny” nr 9 z 28.II. 1999. –
Siostra Stanis³awa Andronowska i jej ekumeniczne dzie³o, red. Mariusz Or³owski, Monika
Drozd-Or³owska, „Signa Temporis”, Podkowa Leœna 2010.

ANTONI, Andriej Borisowicz Bloom, ur. 19 VI 1914, Lozanna, zm. 5 VIII
2003, Londyn, prawos³awny metropolita suroski, podlegaj¹cy Patriarchatowi
Moskiewskiemu. Studia biologiczne i medyczne ukoñczy³ we Francji, 1939 sk³ada œluby zakonne, zajmuj¹c siê dalej praktyk¹ lekarsk¹, 1948 przyjmuje œwiêcenia
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kap³añskie i rozpoczyna dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w Wielkiej Brytanii, 1957
otrzymuje sakrê biskupi¹, od 1962 reprezentuje Rosyjski Koœció³ Prawos³awny w
Wielkiej Brytanii i Irlandii, 1963 mianowany egzarch¹ dla Europy Zachodniej.
By³ jednym z najbardziej znanych na Zachodzie hierarchów i myœlicieli prawos³awnych, przyczyni³ siê do popularyzacji tego wyznania i jego duchowoœci w
œrodowiskach anglojêzycznych. Autor wielu ksi¹¿ek i artyku³ów o duchowoœci
prawos³awnej (niektóre z nich przet³umaczono na jêzyk polski). Uczestnik wielu
rozmów i spotkañ teologicznych zarówno wewn¹trzprawos³awnych, jak i w dialogu z innymi wyznaniami, zw³aszcza z anglikanami. W latach 1968-75 cz³onek
Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
APPEL André, ur. 20 XII 1921, Saverne (Alzacja), zm. 1 XI 2007, Strasburg,
francuski teolog luterañski. Teologiê studiowa³ w Lipsku, Tybindze, Strasburgu i
USA. 1949 ordynowany na duchownego, pracuje najpierw w rodzinnej Alzacji, w
1955 zostaje duszpasterzem uniwersyteckim w Pary¿u. W latach 1957-64 by³ sekretarzem generalnym Francuskiego Zwi¹zku Koœcio³ów, 1965-1974 – sekretarzem generalnym Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL), 1974-1987 – prezydenem Koœcio³a Ewangelickiego Alzacji i Lotaryngii, 1979-1986 – prezydentem
Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Jako sekretarz generalny ŒFL podejmowa³
starania na rzecz dania nowych impulsów dialogowi ekumenicznemu, d¹¿y³ te¿
do zwiêkszenia uczestnictwa w jej pracy m³odzie¿y, kobiet i reprezentantów tzw.
m³odych Koœcio³ów. Szczególn¹ trosk¹ otacza³ Koœcio³y mniejszoœciowe, rozumia³ ich problemy, gdy¿ sam siê z takiego Koœcio³a wywodzi³. Wzrost znaczenia
Koœcio³ów z Afryki i Azji uwa¿a³ za wzbogacenie œwiatowej wspólnoty luterañskiej.
ARAM I, Bedros Keshishian, ur. 1947, Bejrut, katolikos Cylicji, zwierzchnik
Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego w Libanie. Studia teologiczne odby³ w
Antelias ko³o Bejrutu i w Instytucie Ekumenicznym Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK) w Bossey ko³o Genewy. W 1968 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie jako celibatnik, 1980 otrzymuje sakrê biskupi¹, 1995 wybrany katolikosem Cylicji. Od
1972 aktywny w ruchu ekumenicznym. W 1974 by³ cz³onkiem za³o¿ycielem Rady
Koœcio³ów Bliskiego Wschodu (MECC); w 2007 zosta³ jej przewodnicz¹cym.
Jako delegat swojego Koœcio³a bra³ udzia³ w piêciu Zgromadzeniach Ogólnych
ŒRK: w Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberrze (1991), Harare (1998) i
Porto Alegre (2006), a tak¿e w wielu innych konferencjach miêdzynarodowych.
W 1975 wybrany cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój, w 1983 w sk³ad Komitetu
Naczelnego ŒRK; dwukrotnie (1991 i 1998) wybierany moderatorem (przewodnicz¹cym) Komitetu Naczelnego ŒRK. Nale¿a³ do inicjatorów dialogów dwustronnych swojej tradycji wyznaniowej (orientalne Koœcio³y narodowe) z prawos³awnymi, luteranami, reformowanymi i katolikami. Anga¿uje siê tak¿e w poprawê
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stosunków z muzu³manami. Jest honorowym przewodnicz¹cym miêdzynarodowej
organizacji „Religie Œwiata na rzecz Pokoju”.
ATENAGORAS I, Aristoklis Spiru, ur. 25 III 1886, Wasilikon (Grecja), zm.
7 VII 1972, Stambu³, arcybiskup Konstantynopola i prawos³awny patriarcha ekumeniczny. W 1910, po ukoñczeniu studiów w Wy¿szej Szkole Teologicznej na
wyspie Chalki, sk³ada œluby zakonne, otrzymuje œwiêcenia diakona i podejmuje
pracê w szkolnictwie. W 1923 otrzymuje sakrê biskupi¹ i zostaje ordynariuszem
diecezji Kerkira (Korfu), 1930 zostaje egzarch¹ arcybiskupstwa greckiego w obu
Amerykach. W Brooklynie zak³ada wy¿sz¹ szko³ê prawos³awn¹, dom dziecka,
szko³ê dla dziewcz¹t. Wprowadza pracê œwieckich w Koœciele, dostosowuj¹c j¹ w
du¿ej mierze do pracy miejscowych Koœcio³ów protestanckich. Umacnia wspó³pracê prawos³awnych w Krajowej Radzie Koœcio³ów w USA. 1 XI 1948 zostaje
obrany 262. patriarch¹ Konstantynopola. Od samego pocz¹tku d¹¿y³ do pojednania grecko-tureckiego, lecz na tym polu spotka³o go niepowodzenie. Wiêkszym
sukcesem zakoñczy³y siê jego starania o pog³êbienie wspólnoty miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi. Stara³ siê o¿ywiæ ideê zwo³ania Soboru Ogólnoprawos³awnego. W tym celu w 1961 zwo³uje I Konferencjê Ogólnoprawos³awn¹; kolejne odbywa³y siê w latach 1963, 1964, 1968. Szczególnie wiele uwagi poœwiêca³ sprawie zbli¿enia z drug¹ rodzin¹ Koœcio³ów wschodnich, tzw. Koœcio³ami
przedchalcedoñskimi (koptyjski, syryjski, etiopski, ormiañski). W latach 1964-71
odby³y siê cztery nieoficjalne narady z udzia³em obu stron, których rezultatem
by³a propozycja zdjêcia wzajemnych anatem, poniewa¿ „istnieje substancjonalna
jednoœæ w wierze”. Przyczyni³ siê tak¿e do odnowienia kontaktów z anglikanami i
starokatolikami (1966) oraz do podjêcia wstêpnych rozmów z przedstawicielami
ró¿nych protestanckich rodzin wyznaniowych. Od samego pocz¹tku troszczy³ siê
o w³aœciw¹ reprezentacjê Koœcio³ów prawos³awnych w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów; w 1955 mianowa³ sta³ego przedstawiciela Patriarchatu w siedzibie ŒRK w
Genewie. Przyczyni³ siê te¿ do zakoñczenia wielowiekowej wrogoœci miêdzy
Rzymem a Konstantynopolem, przez co po³o¿y³ podwaliny pod przysz³e, prawos³awno-rzymskokatolickie rozmowy teologiczne. Spektakularnym wydarzeniem
by³o jego spotkanie w Jerozolimie z papie¿em Paw³em VI na pocz¹tku stycznia
1964. Nieca³e dwa lata póŸniej (8 XII 1965) w Rzymie i Stambule odwo³ano ekskomunikê z 1054. W lipcu 1967 Patriarcha goœci³ Papie¿a w Stambule, on sam by³
goœciem Paw³a VI w paŸdzierniu tego samego roku w Rzymie.
Lit.: K. Karski, Ekumeniczny wizjoner – patriarcha Athenagoras, „¯ycie katolickie” 1985 nr
4, s. 124-135. – T. Wyszomirski, Patriarcha ekumeniczny Athenagoras – w setn¹ rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”1986, z. 3 (15), s. 118-121.

AZARIAH Vedanayakam Samuel, ur. 17 VIII 1874, Tinnewely (Indie p³d.),
zm. 1 I 1945, Dornakal (stan Andhra Pradeœ), pierwszy hinduski biskup Koœcio³a
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anglikañskiego, dzia³acz ekumeniczny. 1895-1905 sekretarz Chrzeœcijañskiego
Zwi¹zku M³odych Mê¿czyzn (YMCA), 1909-11 wiceprezydent Œwiatowego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich. Wspó³za³o¿yciel Indyjskiego Towarzystwa
Misyjnego w Tinnewely (1903) i Narodowego Towarzystwa Misyjnego Indii
(1905). W 1907 towarzyszy Johnowi Mottowi w podró¿y do Chin i Japonii. 1909
ordynowany na duchownego anglikañskiego, 1912 konsekrowany na biskupa. Pod
jego kierownictwem nowo utworzona diecezja Dornakal sta³a siê szeroko znana
dziêki skutecznej dzia³alnoœci misyjnej prowadzonej zarówno przez duchownych
jak i œwieckich. Przyczyni³ siê do powa¿nego wzrostu liczby duchownych pochodzenia miejscowego. Walczy³ z duchem kastowym, propagowa³ dokszta³canie
doros³ych, popiera³ kolporta¿ Biblii i d¹¿enia ekumeniczne. Od Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910) poœwiêci³ siê ca³kowicie s³u¿bie na rzecz jednoœci. Uczestniczy³ w prawie wszystkich znaczniejszych zgromadzeniach miêdzywyznaniowych, podczas których przedstawia³ z realizmem blaski i cienie dzia³alnoœci misyjnej w krajach niechrzeœcijañskich. Uczestniczy³ w Œwiatowych
Konferencjach Wiary i Ustroju (Lozanna, 1927), Praktycznego Chrzeœcijañstwa
(Oxford, 1937) i Miêdzynarodowej Rady Misyjnej (Tambaram, Indie, 1938).
D¹¿y³ usilnie do utworzenia jednego Koœcio³a Indii Po³udniowych, ³¹cz¹cego Koœcio³y episkopalne i nieepiskopalne; powsta³ on w 1947, dwa lata po jego œmierci.
Lit.: K. Karski, Pionierzy ruchu ekumenicznego wœród m³odych Koœcio³ów, „¯ycie katolickie” 1984 nr 12, s. 84-94.
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B
BAËTA Christian Goncalves Kwami, ur. 23 V 1908, Keta (Ghana), zm. 29
XII 1994, Akra, duchowny Ewangelickiego Koœcio³a Prezbiteriañskiego Ghany.
Jako wiceprzewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Rady Misyjnej doprowadzi³ w 1961
do jej po³¹czenia z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów. W latach 1961-68 cz³onek Komitetu Naczelnego i Wykonawczego oraz Komisji Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych ŒRK. Sta³ tak¿e na czele Rady Chrzeœcijañskiej Ghany.
BAJEÑSKI Pawe³, 23 XII 1908, Chañki (gm. Milejczyce, pow. Bielsk Podlaski), zm. 27 XI 1971, Warszawa, duchowny Zjednoczenia Koœcio³ow Chrystusowych, 1947 cz³onek Rady Naczelnej Koœcio³a, 1950 aresztowany przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa wraz z innymi dzia³aczami koœcielnymi, 1953-1961 wiceprezes
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, 1948 cz³onek Komisji RozdzielczoTransportowej Komitetu Odbudowy Koœcielnej i skarbnik Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Gdañsku.
BAJKO Stanis³aw, jezuita, sekretarz Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu od
momentu jej powo³ania w 1966; ze wzglêdu na z³y stan zdrowia zrezygnowa³ z tej
funkcji w lutym 1974.
BALTER Lucjan Napoleon, ur. 7 I 1936, Wilno, zm. 16 II 2010, O³tarzew k.
Warszawy, cz³onek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni), teolog
dogmatyk. 1952 wstêpuje do zakonu pallotynów, 1959 œwiêcenia kap³añskie, od
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1966 wyk³adowca teologii w Wy¿szym Seminarium Duchownym w O³tarzewie,
1969 doktorat z teologii na KUL, od 1972 pracownik dydaktyczno-naukowy na
Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego), 1979 doktor habilitowany, 1991 tytu³ naukowy profesora; specjalizowa³ siê w zakresie eschatologii, eklezjologii, mariologii i
józefologii. 1978-96 sekretarz Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, cz³onek Komisji Mieszanej Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicznej, 1997 wspó³przewodnicz¹cy Komisji ds. Dialogu z Koœcio³em Adwentystów
Dnia Siódmego. Od 1981 redaktor polskiej edycji periodyku „Communio”. Opublikowa³ m.in. Nieomylnoœæ encyklik papieskich (1975), Kap³añstwo Ludu Bo¿ego
(1982), Eschatologia wspó³czesna dla duszpasterzy i katechetów (2010). T³umacz
przek³adu nowego Dyrektorium ekumenicznego (1993) Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Lit.: S. Paw³owski, ŒP. Ks. prof. Lucjan Napoleon Balter SAC (1936-2010), “Biuletyn Ekumeniczny” 2010 nr 1-2, s. 122-124.

BARDECKI Andrzej, ur. 21 V 1916, Ropienka Ma³a (pow. Ustrzyki Dolne),
zm. 28 IX 2001, Kraków, duchowny katolicki, pra³at, kanonik krakowskiej kapitu³y metropolitalnej. 1951-1991 (z wyj¹tkiem 1953-56, gdy pismo nie ukazywa³o
siê) asystent koœcielny „Tygodnika Powszechnego”, jeden z pierwszych ekumenistów w Polsce. 8 maja 1959 w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie wyg³osi³ prelekcjê „W przededniu zapowiedzianego Soboru Watykañskiego II”.
Mianowany przez metropolitê krakowskiego Karola Wojty³ê delegatem ds. ekumenizmu w archidiecezji krakowskiej, podejmuje wspó³pracê z krakowskim oddzia³em Polskiej Rady Ekumenicznej, w 1963 wspó³organizuje na terenie Krakowa pierwszy Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. 1980-85 cz³onek Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu. Swojej fascynacji przemianom w Koœciele w wyniku Soboru Watykañskiego II da³ wyraz w licznych publikacjach oraz w dwóch
ksi¹¿kach: Koœció³ epoki dialogu (1966) i Prze³om. Koœció³ epoki dialogu II
(1971).
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 20.

BAROT Madeleine, ur. 4 VII 1909, Chateau-roux/Touraine (Francja), zm. 28
XII 1995, Pary¿, francuska dzia³aczka protestancka i ekumeniczna; pocz¹tkowo
zaanga¿owa³a siê w ekumeniczny ruch m³odzie¿y, studentów i kobiet; podczas II
wojny œwiatowej by³a g³ówn¹ organizatork¹ pomocy materialnej, duchowej i kulturalnej dla osób internowanych i przeœladowanych (¯ydów, Romów, komunistów) w ramach protestanckiej organizacji CIMADE (fr. Comité inter-movement
aupres des évacués); po zakoñczeniu wojny pomaga³a uchodŸcom ró¿nych narodowoœci w znalezieniu miejsca nowego osiedlenia oraz anga¿owa³a siê w dzie³o
pojednania francusko-niemieckiego; 1953–66 kierowa³a w Œwiatowej Radzie Ko-
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œcio³ów w Genewie wydzia³em ds. wspó³pracy mê¿czyzn i kobiet w Koœciele i
spo³eczeñstwie, potem pracowa³a w wydziale ds. rozwoju spo³ecznego; po powrocie do Francji (1972) zajmowa³a siê sprawami spo³ecznymi, ekonomicznymi i
miêdzynarodowymi w ramach Zwi¹zku Koœcio³ów Protestanckich.
BARROW Nita, ur. 15 XI 1916, Barbados, zm. 19 XII 1995, tam¿e, cz³onkini Koœcio³a Metodystycznego na Karaibach, dzia³aczka spo³eczna i dyplomatka, z
wykszta³cenia pielêgniarka. 1971-81 praca w centrali Œwiatowej Rady Koœcio³ow
w Genewie na stanowisku zastêpcy a potem dyrektora Chrzeœcijañskiej Komisji
Zdrowia. W latach 1975-1983 by³a przewodnicz¹c¹ Œwiatowej Organizacji
Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet (YWCA), 1983-1991 cz³onkiem
Prezydium ŒRK. W 1990 by³a pierwsz¹ kobiet¹, której królowa El¿bieta II
powierzy³a funkcjê gubernatora generalnego Barbadosu; funkcjê tê pe³ni³a a¿ do
œmierci.
BARTH Karl, ur. 10 V 1886, Bazylea, zm. 10 XII 1968, tam¿e, szwajcarski
teolog i duchowny ewangelicko-reformowany, twórca teologii dialektycznej. Nowym pogl¹dom, które sta³y siê punktem zwrotnym w historii teologii protestanckiej, da³ wyraz w wyk³adzie „Listu do Rzymian” Paw³a Aposto³a (Der Römerbrief, wyd. 1 – 1919, wyd. 2 zmienione – 1922). Po kilkuletniej profesurze w Getyndze (1921) i w Münster (1925) obj¹³ katedrê dogmatyki w Bonn (1930). Po
dojœciu Hitlera do w³adzy (1933) zwi¹za³ siê z opozycj¹ koœcieln¹, znan¹ jako
Koœció³ Wyznaj¹cy (Bekennende Kirche). By³ inspiratorem i wspó³autorem Barmeñskiej Deklaracji Teologicznej (1934), która ostrzega³a przed infiltracj¹ ideologii nazistowskiej do Koœcio³a ewangelickiego w Niemczech. Po odmowie z³o¿enia przysiêgi na wiernoœæ Hitlerowi (1935) zmuszony do opuszczenia Niemiec. W
latach 1935-62 kierowa³ katedr¹ teologii systematycznej i homiletyki w rodzinnej
Bazylei. W 1932 wyda³ pierwszy tom dzie³a Kirchliche Dogmatik, nad którym
pracowa³ niemal do koñca ¿ycia (ponad 10 tys. stron). Ta najwiêksza, lecz nieukoñczona praca spotka³a siê z przychyln¹ ocen¹ teologów zarówno ewangelickich, jak i katolickich. Pocz¹tkowo okazywa³ du¿o rezerwy wobec rodz¹cego siê
ruchu ekumenicznego, lecz sam ruch zawdziêcza³ mu wiele istotnych impulsów.
Jeszcze przed wybuchem wojny apelowa³ do przywódców ekumenicznych, aby
zrobili wszystko w sprawie przyjêcia przez rz¹dy ró¿nych krajów ¯ydów, zmuszonych do emigracji z Niemiec. Bra³ udzia³ w posiedzeniach przygotowawczych
do Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948).
Podczas obrad dokona³ wprowadzenia do g³ównego tematu: „Zamêt w œwiecie a
Bo¿y plan zbawienia œwiata”. Bra³ te¿ aktywny udzia³ w trzech posiedzeniach
przygotowawczych (1951, 1952, 1953) do II Zgromadzenia Ogólnego ŒRK, poœwiêconych pracy nad g³ównym tematem: „Jezus Chrystus – nadziej¹ œwiata”. W
samym Zgromadzeniu, które odby³o siê w Evanston k. Chicago (1954), nie wzi¹³
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udzia³u z przyczyn zdrowotnych. Dla œrodowisk ekumenicznych mi³ym zaskoczeniem by³ fakt, ¿e w kolejnym tomie swojej Kirchliche Dogmatik (t. IV/3, Zollikon
1959) bardzo pozytywnie oceni³ ruch ekumeniczny jako znak nowego zwrócenia
siê Koœcio³a do œwiata. Jego pogl¹dy na katolicyzm rzymski równie¿ ulega³y ewolucji. Ju¿ w latach 30. XX w. zaprasza³ na swoje seminaria teologa katolickiego
(Erich Przywara). PrzyjaŸni³ siê z teologami katolickimi, zajmuj¹cymi siê jego
myœl¹ teologiczn¹ (Hans Urs von Balthasar, Hans Küng i in.). Ostro krytykowa³
og³oszenie przez Piusa XII dogmatu o Wziêbowziêciu Marii (1950). Interesowa³
siê przygotowaniami do Soboru Watykañskiego II, jak i samymi obradami. By³
zaproszony do wziêcia udzia³u w trzeciej sesji Soboru (1964), lecz musia³ odmówiæ ze wzglêdów zdrowotnych. Podró¿ do Rzymu odby³ po zakoñczeniu obrad
(1966); sprowadza³a siê ona do rozmów z teologami jezuickimi i dominikañskimi
oraz pracownikami Kurii Rzymskiej na temat uchwalonych przez Sobór dokumentów. By³ te¿ przyjêty na audiencji przez papie¿a Paw³a VI. Swoje wra¿enia
uj¹³ w niewielkiej ksi¹¿ce Ad limina Apostolorum, pisz¹c m.in.: „Koœció³ i teologia po tamtej stronie zosta³y wprawione w ruch; nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e
przybra³ on takie rozmiary”. Niemal do samej œmierci korespondowa³ z Paw³em
VI, organizowa³ te¿ seminaria poœwiêcone najwa¿niejszym dokumentom soborowym.
Lit.: K. Karski, Karol Barth wobec d¹¿eñ ekumenicznych. W czterdziest¹ rocznicê œmierci,
SiDE 2009 nr 1 (64), s. 11-27.

BART£OMIEJ I, Bartolomeos, Dimitrios Archondonis, ur. 29 II 1940, wyspa Imroz na Morzu Egejskim (Turcja), arcybiskup Konstantynopola i patriarcha
ekumeniczny. 1961 koñczy studia teologiczne na wyspie Chalki (Morze Marmara) i zostaje wyœwiêcony na diakona, po odbyciu s³u¿by wojskowej dalsze studia
w latach 1963-69 odbywa na Uniwersytecie w Monachium, w Instytucie Ekumenicznym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy i w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie, gdzie uzyska³ doktorat z prawos³awnego prawa kanonicznego. 1969 œwiêcenia kap³añskie i nadanie tytu³u archimandryty, 1972 zostaje
sekretarzem patriarchy Dimitriosa I, 1973 konsekrowany na biskupa i mianowany
metropolit¹ Filadelfii (Azja Mniejsza), 14 I 1991 wyniesiony do godnoœci metropolity Chalcedonu, jednoczeœnie zostaje dziekanem Synodu Patriarchatu Konstantynopola, 22 X tego samego roku wybrany przez Œwiêty Synod na arcybiskupa Konstantynopola i patriarchê ekumenicznego. Kontynuuje politykê dialogu
swoich poprzedników. VII Zgromadzenie Ogólne ŒRK w Canberrze (1991) wybra³o go w sk³ad Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. W 1995 z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w Watykanie papie¿owi Janowi Paw³owi II. Wspiera z jednej strony
dialog ze starokatolikami, anglikanami i protestantami, z drugiej zaœ z wyznawcami judaizmu i islamu. Jest mocno zaanga¿owany w dzia³alnoœæ proekologiczn¹,
inicjuje liczne seminaria i konferencje poœwiêcone ochronie œrodowiska naturalne-
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go. Trzykrotnie odwiedza³ Polskê, posiada kilka doktoratów honorowych, w tym
nadany przez Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie (1998) i Katolicki Uniwersytet Lubelski (2010).
BASZKOWSKA Danuta, od wielu lat jest osob¹ szeroko znan¹ w krêgach
ekumenicznych Warszawy. Podpisanie przez zwierzchników Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Koœcio³a rzymskokatolickiego w
Polsce wa¿nego ekumenicznego dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu
œwiêtego, które mia³o miejsce 23 stycznia 2000 w koœciele luterañskim Œwiêtej Trójcy, zainspirowa³o j¹ do utworzenia Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”. Organizacja ta, dla upamiêtnienia powy¿szego faktu, od tej
pory w ka¿dy 23. dzieñ miesi¹ca organizuje Modlitewne Spotkania Ekumeniczne. Miejscem spotkañ jest parafia rzymskokatolicka œw. Alojzego Orione
w Œródmieœciu. O ich popularnoœci œwiadczy fakt, ¿e uczestnicz¹ w nich zarówno wierni œwieccy, duchowni, jak i zwierzchnicy z 13 Koœcio³ów i wyznañ
chrzeœcijañskich. Cz³onkowie Stowarzyszenia uczestnicz¹ w wielu wydarzeniach ekumenicznych, m.in. Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan w styczniu, Œwiatowym Dniu Modlitwy Kobiet o pokój w marcu i
Dniach Biblijnych w maju. „Effatha” jest cz³onkiem Forum œw. Wojciecha, organizuj¹cego miêdzynarodowe Zjazdy GnieŸnieñskie. Bêd¹c cz³onkiem Komitetu Organizacyjnego tych zjazdów, zainspirowa³a – w oparciu o ekumeniczny
dorobek stowarzyszenia – wprowadzenie do programów zjazdowych takich
ekumenicznych elementów, jak Ekumeniczna Droga Krzy¿owa czy Œwiêta
Biblii.
BAZYLI, W³odzimierz Doroszkiewicz, ur. 15 III 1914, Cisy k. Narwi, zm.
11 II 1998, Warszawa, prawos³awny metropolita warszawski i ca³ej Polski. 1938
œwiêcenia kap³añskie, do 1960 praca duszpasterska w ró¿nych parafiach na Bia³ostocczyŸnie oraz GrodzieñszczyŸnie, w grudniu 1959 sk³ada wieczyste œluby
zakonne, przyjmuj¹c imiê Bazyli. W roku nastêpnym zosta³ wyœwiêcony na biskupa bielskiego, wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, 1962-1970 biskup
wroc³awski i szczeciñski. Jako ordynariusz tej¿e diecezji przyczyni³ siê do organizacji kilkudziesiêciu nowych parafii tworzonych na potrzeby przesiedlonych
w Akcji Wis³a. W 1970 obj¹³ urz¹d zwierzchnika Koœcio³a, który sprawowa³ do
œmierci. Jako metropolita by³ nieprzerwanie wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, w wielu dzia³aniach i gestach dawa³ wyraz ekumenicznemu zaanga¿owaniu. W 1981 uczestniczy³ w ingresie prymasa Józefa Glempa do archikatedry warszawskiej, w styczniu 1982 podejmowa³ prymasa w katedrze prawos³awnej w Warszawie.
Lit.: G. Polak, Œ.p. metropolita Bazyli Doroszkiewicz (1914-1998), SiDE 1998, z. 1 (41), s.
119-122.
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BEA Augustin, ur. 28 V 1881, Riedböhringen (Badenia), zm. 16 XI 1968,
Rzym, niemiecki kardyna³, biblista, ekumenista, jezuita. 1900 podejmuje studia
teologiczne we Fryburgu Bryzgowskim, 1902 w Blijenbeek (Holandia) wstêpuje
do nowicjatu jezuickiego, 1904 sk³ada œluby zakonne i podejmuje studia filozofii
i teologii w zakonnym domu studiów w Valkenburgu k. Maastricht, 1910 studiuje
filologiê klasyczn¹ w Innsbrucku (Austria), 1912 œwiêcenia kap³añskie, 1913 doktorat teologii i studia jêzyków orientalnych na Uniwersytecie w Berlinie, 1914 organizuje w Akwizgranie pierwsz¹ siedzibê zakonn¹ w Niemczech od czasu wydalenia jezuitów przez Bismarcka, 1917 zostaje profesorem egzegezy Starego Testamentu w Valkenburgu, 1921 nominacja na prowincja³a nowo utworzonej
prowincji górnoniemieckiej z siedzib¹ w Monachium, 1924 obejmuje kierownictwo miêdzynarodowego studium zakonnego w Rzymie, jednoczeœnie jest profesorem teologii Nowego Testamentu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim,
1928 podejmuje wyk³ady egzegezy Starego Testamentu w Papieskim Instytucie
Biblijnym, 1930-1949 pe³ni funkcjê rektora Instytutu. W 1935 uczestniczy w Miêdzynarodowym Kongresie Wiedzy Starotestamentowej w Getyndze, zorganizowanym przez biblistów protestanckich. W 1943 wywiera du¿y wp³yw na treœæ encykliki Piusa XII Divino afflante spiritu, która aprobowa³a wspó³czesne metody i
kryteria biblistyki. W 1945 zostaje spowiednikiem Piusa XII. 1949 mianowany
konsultorem Œwiêtego Oficjum. Pod jego wp³ywem powstaje Instrukcja De motione oecumenica, pierwszy oficjalny dokument rzymskokatolicki wypowiadaj¹cy
siê pozytywnie o d¹¿eniach ekumenicznych. 1959 podniesiony do godnoœci kardyna³a, 5 VI 1960 ukazuje siê motu proprio Superno Dei nutu, powo³uj¹ce komisje przygotowuj¹ce sobór, a wœród nich – Sekretariat do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan; Jan XXIII powo³uje go na stanowisko przewodnicz¹cego Sekretariatu. 22 IX
1960 spotyka siê nieoficjalnie w Mediolanie z sekretarzem generalnym Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, Willemem A. Visser ‘t Hooftem; omówiono sprawê zaproszenia
obserwatorów katolickich na III Zgromadzenie Ogólne ŒRK (1961) i obserwatorów nierzymskokatolickich na Sobór Watykañski II. Szczególne zainteresowanie
poœwiêca³ trzem schematom opracowywanym przez Sekretariat: o ekumenizmie,
o wolnoœci religijnej i o ¯ydach (ten ostatni wszed³ potem do Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich). Podejmowa³ liczne podró¿e ekumeniczne do ró¿nych krajów. Najwa¿niejsze znaczenie mia³y jego kontakty z ŒRK i
Koœcio³ami prawos³awnymi. 18 II 1965 przybywa do Centrum Ekumenicznego w
Genewie, aby oznajmiæ, ¿e jego Koœció³ jest gotów nawi¹zaæ oficjaln¹ wspó³pracê
z ŒRK; znalaz³a ona wyraz w powo³aniu Wspólnej Grupy Roboczej. W 1966 wraz
z sekretarzem generalnym ŒRK odbiera we Frankfurcie n. Menem Nagrodê Pokoju ufundowan¹ przez niemieckie ksiêgarnie.
Lit.: K. Karski, Augustyn Bea – kardyna³ jednoœci, [w:] Ksiêga pami¹tkowa dedykowana
Ksiêdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. K. Konecki i in.,
W³oc³awek 2006, s. 118-129.
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BEAUDUIN Lambert, ur. 4 VIII 1873, Liége, zm. 11 I 1960, Chevetogne,
belgijski teolog katolicki, benedyktyn; 1906 wst¹pi³ do zakonu benedyktynów w
Mont-César k. Leuven, gdzie za³o¿y³ czasopismo „La Vie Liturgique”, które da³o
pocz¹tek katolickiej odnowie liturgicznej. W okresie I wojny œwiatowej by³ aktywnym uczestnikiem ruchu oporu, poszukiwanym przez w³adze niemieckie. W
1925, pod du¿ym wp³ywem unickiego arcybiskupa Lwowa Andrzeja Szeptyckiego, zak³ada klasztor w Amay, który mia³ byæ domem spotkania miêdzy chrzeœcijanami Wschodu i Zachodu, miejscem studiów nad pobo¿noœci¹ i teologi¹ prawos³awn¹. W 1926 przystêpuje do wydawania czasopisma „Irénikon”, które sta³o siê wkrótce jednym z najbardziej wyprofilowanych czasopism ekumenicznych
na gruncie Koœcio³a katolickiego. W 1928, pod zarzutem przesadnej otwartoœci
wobec anglikanów i prawos³awnych, „zamazywania granic konfesyjnych”, zostaje
zmuszony do natychmiastowego opuszczenia klasztoru i osiedlenia siê w opactwie En-Calcat w po³udniowej Francji; w 1934 przenosi siê do Pary¿a. Do swego
klasztoru, który w 1939 przeniesiono z Amay do Chevetogne, móg³ powróciæ
dopiero 1951; odmówi³ godnoœci honorowego opata i oficjalnej rehabilitacji.
Lit.: S. Koperek Dom Lambert Beauduin, prekursor wspó³czesnej odnowy liturgicznej, „Ruch
Biblijny i Liturgiczny” 1973 nr 26. – K. Karski, Dom Lambert Beauduin, „¯ycie katolickie” 1985
nr 2, s. 113-119.

BEDNARCZYK Krzysztof, ur. 25 VII 1925, Rawa Ruska (pow. lwowski), 6
VIII 1992, Kraków, z wykszta³cenia in¿ynier, od najm³odszych lat aktywny dzia³acz Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, zw³aszcza w pracy m³odzie¿owej, 1964 kaznodziej¹ zboru w Krakowie, 1974 ordynowany na prezbitera. Aktywny uczestnik ¿ycia ekumenicznego krakowskiego oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej, utrzymywa³ bliskie kontakty z m³odzie¿¹ i duchowieñstwem
rzymskokatolickim w Krakowie, a tak¿e ze œrodowiskiem Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Aktywny uczestnik spotkañ biblijnych w krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej. W latach 70. XX w. cz³onek Komisji Ewangelizacji oraz Komisji Wychowania Chrzeœcijañskiego PRE.
Lit.: A. Seweryn, Bednarczyk Krzysztof (1925-1992), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce
po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 28-30.

BEDNORZ Herbert, ur. 22 IX 1908, Gliwice, zm. 12 IV 1989, Katowice, koadiutor i biskup katowicki; 1927–32 studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Jagielloñskim; 1932 œwiêcenia kap³añskie w Katowicach, dalsze studia w Louvain i Pary¿u, podczas okupacji hitlerowskiej proboszcz w Brzezinach Œl¹skich, po zakoñczeniu wojny pracownik kurii diecezjalnej i wyk³adowca na Wydziale
Teologicznym UJ. 1950 nominacja biskupia, 1952–56 wiêziony i deportowany z
terenu diecezji; 1967 obejmuje rz¹dy w diecezji jako ordynariusz, uczestniczy³ we
wszystkich sesjach Soboru Watykañskiego II; 1972–75 przeprowadzi³ pierwszy
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synod diecezjalny; rozwin¹³ duszpasterstwo robotników, przeniós³ seminarium
duchowne z Krakowa do Katowic. 1985 przeszed³ na emeryturê. W ³onie Episkopatu nale¿a³ do najbardziej wra¿liwych na sprawy ekumenizmu, w swojej diecezji
podejmowa³ ró¿ne próby nawi¹zania kontaktów i wspó³pracy z duchowieñstwem
innych Koœcio³ów. W 1978 udostêpni³ katedrê katowick¹ znanemu baptystycznemu ewangeliœcie amerykañskiemu Billy Grahamowi. Szczególnie bliskie wiêzy
utrzymywa³ z przeorem Wspólnoty w Taizé br. Rogerem Schutzem, który goœci³
w Polsce na jego zaproszenie.
Lit.: P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 26-27.

BEGUIN Olivier, ur. 2 I 1914, Neuchâtel (Szwajcaria), zm. 1 IV 1972, Londyn, pierwszy sekretarz generalny Œwiatowego Zwi¹zku Towarzystw Biblijnych
(ŒZTB). W m³odoœci by³ dzia³aczem Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich. Od 1941 odpowiedzialny za zaopatrzenie w Pismo œw. jeñców i uchodŸców, 1946 sekretarz europejski, 1949 sekretarz generalny ŒZTB. By³ g³ównym
architektem tej œwiatowej wspólnoty autonomicznych krajowych towarzystw biblijnych i planist¹ systemu federacyjnej wspó³pracy w zakresie przek³adu, wydawania i kolportowania Biblii. Inicjator rozmów z Watykanem na temat sformu³owania wytycznych wspó³pracy przy miêdzykonfesyjnych przek³adach Biblii. Jego
g³ówn¹ zas³ug¹ jest uprofilowanie towarzystw biblijnych jako wspólnoty przekraczaj¹cej wyznania i kultury z ostatecznym celem otwarcia ka¿demu cz³owiekowi
dostêpu do Pisma œw. w jego w³asnym jêzyku. W ten sposób wniós³ istotny wk³ad
do ukszta³towania towarzystw biblijnych jako instrumentu ruchu ekumenicznego.
BELL George Kennedy Allen, ur. 4 II 1883, Hayling Island (hrab. South
Hampshire), zm. 3 X 1958, Canterbury, duchowny i biskup anglikañski; wybitny
dzia³acz ruchu ekumenicznego. W 1920 by³ jednym z inicjatorów apelu biskupów
anglikañskich wzywaj¹cego wszystkich chrzeœcijan do ponownego zjednoczenia.
Szczególnie blisko zwi¹zany z ruchem Praktycznego Chrzeœcijañstwa (Life and
Work), mobilizuj¹cym chrzeœcijan ró¿nych wyznañ do wspó³pracy w sprawach
politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych (1931 stan¹³ na jego czele). Od 1929
bp Chichester, od 1930 sekretarz Lambeth Conference. Od 1937 jako biskup anglikañski cz³onek Izby Lordów. W latach 30. XX w. organizowa³ pomoc humanitarn¹ dla uchodŸców pochodzenia ¿ydowskiego przyby³ych z Niemiec do Wielkiej
Brytanii. Utrzymywa³ bliskie kontakty ze œrodowiskami ewangelików niemieckich (Koœció³ Wyznaj¹cy), bêd¹cych w opozycji do re¿imu hitlerowskiego. Podczas II wojny œwiatowej spotyka³ siê 1942 w Szwecji z przedstawicielami niemieckiego ruchu oporu (m.in. z teologiem D. Bonhoefferem), których proœby i
postulaty przekazywa³ rz¹dowi brytyjskiemu. W tym czasie nawi¹za³ te¿ bliskie
kontakty ekumeniczne z Koœcio³em rzymskokatolickim w Wielkiej Brytanii.
Wspó³twórca (1948 w Amsterdamie) Œwiatowej Rady Koœcio³ów (pierwszy prze-
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wodnicz¹cy jej Komitetu Naczelnego i Komitetu Wykonawczego, 1954 podczas
Zgromadzenia Ogólnego w Evanston wybrany na honorowego przewodnicz¹cego). W Wielkiej Brytanii po II wojnie œwiatowej anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ na
rzecz ponownego zjednoczenia anglikanów i metodystów. G³ówne dzie³a: Documents on Christian Unity (t. 1–4 1924–58), Christian Unity. The Anglican Position (1948), The Kingship of Christ: The Story of the WCC (1954).
BENEDYKT XV, Giacomo Marchese della Chiesa, ur. 21 XI 1854, Genua,
zm. 22 I 1922, Watykan. 1878 œwiêcenia kap³añskie, od 1882 w papieskiej s³u¿bie
dyplomatycznej, 1907 arcybiskup Bolonii, 1914 kardyna³. 3 IX 1914 wybrany papie¿em jako nastêpca Piusa X. Jego pontyfikat przypada na I wojnê œwiatow¹, w
której stara³ siê strzec neutralnoœci. 1 VIII 1917 skierowa³ notê do rz¹dów pañstw
walcz¹cych, która wywo³a³a wprawdzie ostr¹ debatê we wszystkich krajach, lecz
nie odnios³a ¿adnego skutku. Popiera³ wschodnie ryty w Koœciele i w tym celu
powo³a³ 1917 Kongregacjê do Spraw Koœcio³a Wschodniego i Papieski Instytut
Studiów Orientalnych. Przyœwieca³y mu przy tym dwa trudne do pogodzenia cele:
popieranie kontaktów z prawos³awiem i równoczesne wzmacnianie pozycji Koœcio³ów unijnych. 1918 odrzuci³ zaproszenie na miêdzynarodow¹ konferencjê
chrzeœcijañsk¹ poœwiêcon¹ sprawom pokoju, organizowan¹ z inicjatywy przywódców luterañskich Koœcio³ów Skandynawii; odmowê motywowa³ tym, ¿e jedyn¹
drog¹ do jednoœci jest powrót wszystkich niekatolików do Rzymu. 1919 przyj¹³
delegacjê Koœcio³a episkopalnego z USA, która stara³a siê go sk³oniæ do udzia³u
w planowanej konferencji œwiatowej poœwiêconej sprawom wiary i ustroju Koœcio³a; tak¿e w tym przypadku reakcja papie¿a by³a negatywna.
BENEDYKT XVI, Joseph Alois Ratzinger, ur. 16 IV 1927, Marktl am Inn
(Bawaria). 1945 wstêpuje do katolickiego seminarium duchownego we Fryzindze, studiuje te¿ na Uniwersytecie w Monachium, 1951 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie, 1953 uzyskuje stopieñ doktora teologii, 1957 habilitacja, 1958 profesorem kolegium we Fryzindze, 1959 profesorem w Bonn, 1963 wyk³ady w
Münster. Na II Soborze Watykañskim (1962-1965) by³ doradc¹ teologicznym
niemieckiego arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. Podczas soboru by³ uwa¿any za zdecydowanego reformatora. 1966 przewodnicz¹cym wydzia³u teologii
dogmatycznej na uniwersytecie w Tybindze. W swojej ksi¹¿ce Wprowadzenie
do chrzeœcijañstwa (1968) pisa³, ¿e papie¿ ma obowi¹zek s³uchania ró¿nych
g³osów w Koœciele podczas podejmowania decyzji. Pisa³ tak¿e, ¿e Koœció³ od
wieków jest zbyt scentralizowany, ograniczony i nadmiernie kontrolowany
przez Rzym. Te zdania jednak nie zosta³y wydrukowane w kolejnych wydaniach
ksi¹¿ki, gdy¿ zosta³y b³êdnie zinterpretowane przez autorów kolejnych reprintów. Zamieszki studenckie w 1968 po³¹czone z odchodzeniem od tradycyjnego
katolickiego nauczania spowodowa³y, ¿e jego pogl¹dy na temat wiary i Koœcio³a
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staj¹ siê coraz bardziej konserwatywne. Przez lata na II Soborze Watykañskim i
na uniwersytecie w Tybindze, publikowa³ artyku³y w reformatorskim, teologicznym czasopiœmie „Concilium”, chocia¿ wybiera³ coraz czêœciej mniej reformatorskie tematy, ni¿ inni wspó³twórcy pisma (Hans Küng czy Edward Schillebeeckx). W 1969 wraca do Bawarii, na uniwersytet w Ratyzbonie, do œrodowiska
o mniej reformistycznych pogl¹dach. W 1972 zak³ada miêdzynarodowe pismo
teologiczne „Communio”, którego by³ aktywnym autorem do czasu wyboru na
papie¿a. 1977 zostaje ustanowiony arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, jednoczeœnie mianowany kardyna³em. W 1981 papie¿ Jan Pawe³ II mianuje go prefektem Kongregacji Nauki Wiary, tym samym zrzek³ siê stanowiska w Monachium. W 2002 zostaje dziekanem kolegium kardynalskiego. Na tym stanowisku pe³ni tradycyjn¹, konserwatywn¹ rolê, broni¹c i potwierdzaj¹c oficjaln¹
doktrynê Koœcio³a, na takie tematy jak: planowanie poczêæ, homoseksualizm i
dialog miêdzy religiami. Podczas jego prefektury, Kongregacja powziê³a kroki
maj¹ce na celu zdyscyplinowanie teologów g³osz¹cych liberalne pogl¹dy w
Ameryce £aciñskiej. By³ g³ównym autorem deklaracji Dominus Iesus, odmawiaj¹cej status Koœcio³a Koœcio³om wyros³ym z Reformacji. 19 kwietnia 2005
zosta³ wybrany nastêpc¹ Jana Paw³a II w drugim dniu konklawe, po czterech
g³osowaniach. Inauguruj¹c swój pontyfikat zaznaczy³, ¿e priorytetem jego dzia³añ bêdzie ekumenizm. Widzi go w pos³udze charytatywnej Koœcio³a, 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. Szczególnie ciep³o odnosi siê do wyznawców judaizmu. Antysemityzm jest dla niego równoznaczny z antychrzeœcijañstwem. Niefortunna wypowiedŸ o islamie podczas wyk³ady w Ratyzbonie
och³odzi³a przejœciowo stosunki Koœcio³a katolickiego z muzu³manami. Niezrozumia³e dla wielu katolików jest wprowadzenie mszy ³aciñskiej w rycie trydenckim, z którego zrezygnowano po Soborze Watykañskim II. W¹tpliwoœci budz¹
próby porozumienia z tzw. lefebrystami, którzy kwestionuj¹ uchwa³y soborowe i
wspó³pracê ekumeniczn¹. Przed wyborem na papie¿a oœmiokrotnie odwiedza³
Polskê. W 1981 bra³ udzia³ w Warszawie w uroczystoœciach pogrzebowych prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego. Otrzyma³ doktoraty honoris causa na KUL
(1988) i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wroc³awiu (2000). W 2006
przebywa³ w Polsce po raz dziewi¹ty ju¿ jako papie¿. Odwiedzi³ Warszawê,
Kraków, Wadowice, Oœwiêcim, Kalwariê Zebrzydowsk¹ i Czêstochowê. Wzi¹³
udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym, które odby³o siê w luterañskim koœciele
Œw. Trójcy w Warszawie. W Oœwiêcimiu powiedzia³: „Przybyæ tu musia³em.
By³ to i jest obowi¹zek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowi¹zek wobec Boga: jestem tu jako nastêpca Jana Paw³a II i jako syn narodu niemieckiego – syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdoby³a w³adzê
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przez zwodnicze obietnice wielkoœci (…), by pos³u¿yæ siê narodem jako narzêdziem swej ¿¹dzy zniszczenia i panowania”.
Lit.: M. Zimnicki, Jednoœæ jest darem. Dialog religijny w ujêciu kardyna³a J. Ratzingera,
„Biuletyn Ekumeniczny” 2003 nr 3-4, s. 54-64. – Wizyta papie¿a Benedykta XVI w Polsce.
Aspekty ekumeniczne, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (SiDE) 2007 nr 1-2, s. 169-180. – L.
Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI w krytycznym spojrzeniu katolickim, SiDE
2008 nr 2 (63), s. 9-13. – D. Chegurova, Dojrza³oœæ ekumenizmu Benedykta XVI, SiDE 2009 nr 2
(65), s. 9-18.

BENEDYKTOWICZ Witold, ur. 25 VI 1921, Kraków, zm. 22 I 1997, Warszawa, teolog i duchowny metodystyczny, dzia³acz ekumeniczny i pokojowy;
1941–43 studia w Szkole Biblijnej Koœcio³a Metodystycznego w Warszawie;
1943–48 kaznodzieja w Krakowie, 1948 pastor w Warszawie; 1948–50 studia na
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1954 doktorat
tam¿e, 1965 habilitacja, 1972 tytu³ profesora; 1966-91 kierownik Katedry Teologii Systematycznej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; 195669 zastêpca, 1969–83 superintendent naczelny Koœcio³a Metodystycznego w Polsce, 1975–83 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej; 1992-97 przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Wieloletni dzia³acz na rzecz
pojednania polsko-niemieckiego, czynny uczestnik wielu spotkañ i sympozjów w
Polsce i obu pañstwach niemieckich (RFN i NRD) poœwiêconych tej problematyce. 1960 uczestnik konferencji, przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, potem wieloletni cz³onek Komitetu Roboczego tej
organizacji. Dzia³alnoœæ ta by³a inspiracj¹ do napisania rozprawy habilitacyjnej
(Próba irenologii chrzeœcijañskiej. Doœwiadczenia praskie, 1965). Zagadnieniom
dialogu, pokoju i pojednania poœwiêcona by³a tak¿e praca Ekumenia, pokój, pojednanie (1988). Na uwagê zas³uguj¹ jeszcze: Co powinniœmy czyniæ? Zarys
ewangelickiej etyki teologicznej (1975, wyd. 2. 1993) i ksi¹¿ka poœwiêcona braciom Wesley’om – za³o¿ycielom metodyzmu (Bracia z Epworth 1971). Kierowa³
zespo³em t³umaczy Nowego Testamentu (tzw. przek³ad dynamiczny).
Lit.: A. Kleszczyñski, Ks. profesor Witold Benedyktowicz – w szeœædziesiêciopiêciolecie urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986, z. 3 (15), s. 114-117. – Si³a poselstwa. Ksiêga
jubileuszowa w 75-lecie urodzin ks. prof. dra hab. Witolda Benedyktowicza, Warszawa 1996. –
Z. Tranda, Ks. prof. Witold Benedyktowicz jakiego pamiêtam, „Jednota” 1997 nr 6, s. 16-17.

BERGGRAV Eivind, ur. 25 X 1884, Stavanger, zm. 14 I 1959, Oslo, norweski duchowny ewangelicki, biskup, publicysta, psycholog i pedagog religii. W latach 1908–19 pracowa³ jako nauczyciel szkolny i jednoczeœnie od 1909 by³ redaktorem i wydawc¹ czasopisma „Kirke og Kultur”, którego misj¹ by³o ukazywanie relacji pomiêdzy Koœcio³em i teologi¹ a kultur¹ humanistyczn¹; 1919
rozpocz¹³ pracê jako duchowny w parafii Hurdal; od 1925 pe³ni³ funkcjê duszpasterza wiêziennego w Oslo; 1929 zosta³ powo³any na urz¹d biskupa w Halago-
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land, od 1937 by³ biskupem Oslo i zarazem prymasem Norwegii. W latach 194145 przewodzi³ walce Koœcio³a luterañskiego z roszczeniami niemieckich w³adz
okupacyjnych i norweskiego re¿imu Quislinga; od IV 1942 w areszcie domowym,
z którego zdo³a³ zbiec do Szwecji w II 1945. Od 1951 w stanie spoczynku ze
wzglêdu na z³y stan zdrowia; czas ten poœwiêca tworzeniu Œwiatowego Zwi¹zku
Towarzystw Biblijnych, bêd¹c od 1946 prezydentem tej organizacji. Z ruchem
ekumenicznym zwi¹zany od samego niemal pocz¹tku; w 1925 uczestniczy³ w I
Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w
Sztokholmie. W 1947 goœci³ w Oslo Œwiatow¹ Konferencjê M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej. By³ referentem na Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948) i Evanston (1954); w latach 1950-54 pe³ni³
funkcjê jednego z prezydentów ŒRK. Przemawia³ tak¿e na II Zgromadzeniu
Ogólnym Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Hanowerze (1952). Wniós³ do ruchu ekumenicznego biblijn¹ pobo¿noœæ i nowe rozumienie chrzeœcijañskiej odpowiedzialnoœci za œwiat. G³osi³, ¿e obowi¹zkiem chrzeœcijanina jest obrona
pañstwa prawa i ostrzeganie przed totalitarnymi tendencjami we wspó³czesnym
pañstwie dobrobytu.
BERKHOF Hendrikus, ur. 11 VI 1914, Appeltern (Holandia), zm. 17 XII
1995, Leiderdorp (Holandia), reformowany teolog, ekumenista. Teologiê studiowa³ w Lejdzie i Berlinie. W stolicy Niemiec nawi¹za³ kontakty z opozycyjnym
wobec nazizmu Koœcio³em Wyznaj¹cym. Za opór wobec okupacji niemieckiej trafi³ do wiêzienia. Od 1950 rektor Seminarium Teologicznego Koœcio³a Reformowanego Holandii, 1960 profesor teologii dogmatycznej i biblijnej w Lejdzie, 1981
na emeryturze. By³ delegatem swojego Koœcio³a na Ekumenicznej Konferencji
M³odzie¿y w Amsterdamie (1939) i na Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej
Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948), Evanston (1954), New Delhi (1961),
Uppsali (1968); trzykrotnie (1954, 1961 i 1968) wybierany do Komitetu Naczelnego ŒRK. Pracowa³ nad wieloma studiami ŒRK, m.in. wniós³ istotny wk³ad w
powstanie dokumentu „Bóg w naturze i historii”, przyjêtym na posiedzeniu plenarnym Komisji Wiara i Ustrój w Bristolu (1967). Na Zgromadzeniu w Uppsali
wyg³osi³ g³ówny referat „Definitywne znaczenie Jezusa Chrystusa”. Od 1975
przewodnicz¹cy Rady Ekumenicznej Holandii. Opublikowa³ wiele studiów poœwiêconych wa¿nym problemom ruchu ekumenicznego.
BLAKE Eugene Carson, ur. 7 XI 1906, Saint Louis (stan Missouri, USA),
zm. 31 VII 1985, Stamford (stan Connecticut, tam¿e), amerykañski dzia³acz ekumeniczny, duchowny prezbiteriañski; studiowa³ filozofiê i teologiê w Princeton
Theological Seminary i w Edynburgu (Szkocja); 1932 zosta³ ordynowany na duchownego Koœcio³a prezbiteriañskiego, nastêpnie podj¹³ pracê duszpastersk¹ w
stanie Nowy Jork (1932–40) i w Kalifornii (1940–51). Od 1951 sekretarz general-
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ny Zjednoczonego Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA, jednoczeœnie kierowa³
Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w USA (1954–57). Wspiera³ dzia³ania
zmierzaj¹ce do zawarcia unii koœcielnej miêdzy pokrewnymi Koœcio³ami protestanckimi; zwolennik dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego; aktywnie popiera³ walkê o równouprawnienie Czarnych; przeciwnik zaanga¿owania USA w
wojnê wietnamsk¹ (1965–73). Dzia³acz ruchu ekumenicznego od 1948; cz³onek
Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1954–61
przewodnicz¹cy jej wydzia³u ds. pomocy miêdzykoœcielnej, s³u¿by dla uchodŸców i œwiata; jako sekretarz generalny Rady (1966–72) przyczyni³ siê do zacieœnienia wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim (m.in. wizyta papie¿a Paw³a
VI w siedzibie Rady w Genewie, 1969) i jednoczeœnie do wiêkszego zaanga¿owania polityczno-spo³ecznego œwiatowej wspólnoty ekumenicznej (m.in. uchwalenie
programu zwalczania rasizmu). Od 1973 dzia³a³ spo³ecznie, m.in. w inicjatywie
chrzeœcijan amerykañskich Chleb dla Œwiata. G³ówne dzie³o: The Church in the
Next Decade (1966).
Lit.: K. Karski, Eugene Carson Blake (1906-1985), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
(SiDE) 1986, z. 2 (14), s. 104-105. – ten¿e, Dotychczasowi sekretarze generalni Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, SiDE 2004 z. 1 (54), s. 161-165.

BLANCY Alain, ur. 5 I 1927, Berlin, zm. 30 IX 2000, Farges (Francja), teolog ewangelicko-reformowany, jeden z najwybitniejszych ekumenistów francuskich. Pochodzi³ z rodziny ¿ydowskiej, która przed jego urodzeniem przesz³a na
protestantyzm. Po dojœciu Hitlera do w³adzy rodzice przenieœli siê do Francji.
Losu milionów ¯ydów unikn¹³ dziêki pomocy okazanej mu ze strony jednego z
pastorów niemieckich. Po 1945 podj¹³ studia teologiczne we Francji, Szwajcarii
i USA. Szczególny wp³yw nas jego pogl¹dy wywarli: znany teolog reformowany Karol Barth i francuski filozof Paul Ricoeur, który te¿ by³ protestantem. By³
doktorem teologii i filozofii. Pracowa³ jako duchowny w ró¿nych parafiach. W
latach 1971-1981 by³ profesorem i wicedyrektorem Instytutu Ekumenicznego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey ko³o Genewy. W 1973 reprezentowa³ Koœció³ Reformowany Francji podczas aktu podpisywania Konkordii leuenberskiej. Szczególnie silnie, zw³aszcza w ostatnich latach ¿ycia, anga¿owa³ siê na
rzecz dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Do samej œmierci by³ wspó³przewodnicz¹cym Grupy z Dombes, zrzeszaj¹cej teologów protestanckich i katolickich z Francji i Szwajcarii.
BLAU Paul, ur. 15 V 1861, Suhl, zm. 19 XII 1944, Poznañ, niemiecki duchowny ewangelicki, teolog, generalny superintendent Koœcio³a EwangelickoUnijnego w Wielkopolsce i na Pomorzu. Studia teologiczne odby³ na uniwersytetach w Berlinie i w Tybindze. Urz¹d generalnego superintendenta w Poznaniu pe³ni³ w latach 1910-1944, do 1918 w Prowincji Poznañskiej Prus, nastêpnie, w
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czasach II Rzeczypospolitej do 1939 w Wielkopolsce i na Pomorzu, w koñcu pod
okupacj¹ niemieck¹ znowu w Poznañskiem. W kwestiach narodowych reprezentowa³ niemiecki punkt widzenia, ale stara³ siê te¿ o duszpasterstwo polskiej mniejszoœci wspó³wyznawców. Po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Polskê, sta³ siê jednym z przywódców mniejszoœci niemieckiej, staraj¹c siê bezskutecznie o zachowanie wiêzi administracyjnych z macierzystym pruskim Koœcio³em Ewangelickim Unii Staropruskiej. Niechêtnie traktowa³ rozwój polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Wielkopolsce i na Pomorzu, zaœ kontakty z warszawskim
biskupem Juliuszem Bursche cechowa³a wzajemna nieufnoœæ. We wrzeœniu 1939
r., mimo niechêci do ideologii nazistowskiej podpisa³ odezwê, witaj¹c¹ wkraczaj¹ce do Polski oddzia³y Wehrmachtu. Szybko rozczarowa³ siê stosunkiem w³adz
okupacyjnych w tzw. Kraju Warty do Koœcio³a, które nie tylko uniemo¿liwi³y
zjednoczenie z Koœcio³em w Rzeszy, to jeszcze w szybkim tempie wprowadzi³y w
¿ycie dyskryminuj¹ce ograniczenia prawne. W okresie miêdzywojennym anga¿owa³ siê w prace rodz¹cego siê ruchu ekumenicznego. Uczestniczy³ w I Œwiatowej
Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie
(1925) i w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lozannie (1927). W Polsce Koœció³, którym kierowa³, wraz z 5 innymi Koœcio³ami ewangelickimi i Koœcio³em prawos³awnym utworzy³y polski oddzia³
Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem
Koœcio³ów; by³a to pierwsza w historii struktura miêdzywyznaniowa w naszym
kraju, zrzeszaj¹ca protestantów i prawos³awnych.
Lit.: W. Gastpary, Blau Paul, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, pod red. Feliksa Gryglewicza,
Romualda £ukaszyka, Zygmunta Su³owskiego, Lublin, TN KUL, 1985. – J. Szturc, Ewangelicy
w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko-Bia³a1998.

BLISS Kathleen, ur. 25 VII 1908, Londyn, zm. 13 IX 1989. Studiowa³a teologiê w Cambridge. Dziêki dzia³alnoœci w Œwiatowym Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich zwi¹za³a siê z ruchem ekumenicznym. Na I Zgromadzeniu Ogólnym
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948) wyg³osi³a referat na temat
nierozwi¹zanych problemów kontroli w³adzy, który odbi³ siê g³oœnym echem. Na
podstawie wywiadów z kobietami z 50 krajów zrealizowa³a program badawczy,
którego rezultaty zosta³y opublikowane jako studium pt. „S³u¿ba i status kobiety
w Koœcio³ach” (1952). W latach 1954-68 wchodzi³a w sk³ad Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK, jednoczeœnie by³a przewodnicz¹c¹ Kuratorium Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey ko³o Genewy. Na III Zgromadzeniu Ogólnym
ŒRK w New Delhi (1961) zosta³a przewodnicz¹c¹ Wydzia³u Akcji Ekumenicznej. Od 1958 jako sekretarz generalny Wydzia³u Wychowania Koœcio³a Anglikañskiego Anglii odegra³a istotn¹ rolê w pertraktacjach miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Wychowania Chrzeœcijañskiego i ŒRK oraz w pracy nad studium „Wychowanie i natura cz³owieka”.
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BOEGNER Marc, ur. 2 II 1881, Épinal, zm. 12 XII 1970, Strasburg, francuski przywódca koœcielny, pionier ruchu ekumenicznego, duchowny ewangelickoreformowany; po studiach prawniczych i teologicznych ordynowany 1905 na pastora, nastêpnie duszpasterz w Aouste-sur-Sye (do 1911); 1911–18 profesor w seminarium Ewangelickiego Towarzystwa Misyjnego w Pary¿u; 1918–54 pastor w
Passy k. Pary¿a, gdzie zas³yn¹³ jako kaznodzieja; 1962 jako pierwszy duchowny
protestancki zosta³ cz³onkiem Akademii Francuskiej; 1929–61 przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Koœcio³ów Protestanckich, od 1938 pierwszy przewodnicz¹cy Rady Krajowej Koœcio³ów Reformowanych; od 1933 dzia³a³ na rzecz jednoœci protestantów
francuskich; podczas II wojny œwiatowej wystêpowa³ w obronie ¯ydów i uchodŸców; uczestnik œwiatowych konferencji ekumenicznych w Oksfordzie i Edynburgu (1937), jeden z inicjatorów i twórców Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1938–48
cz³onek Komitetu Tymczasowego, po powstaniu Rady (1948) jeden z jej 6 prezydentów; zabiega³ szczególnie o zacieœnienie wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim; uczestniczy³ w Soborze Watykañskim II jako obserwator, 1965 goœci³ w
siedzibie ŒRK w Genewie pierwszego oficjalnego przedstawiciela Watykanu (kardyna³a A. Bea, przewodnicz¹cego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan); g³.
dzie³a: Le problème de l’unité chrétienne (1947), L’exigence oecuménique (1968).
BOGUSIAK Jerzy, ur. 1928, Sosnowiec, zm. 1994, duchowny katolicki, 1958
proboszcz parafii Skorogoszcz (diecezja opolska). Wieloletni referent i cz³onek
Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej. Szerzy³ ekumenizm na szczeblu parafialnym
i wszêdzie, gdzie siê znajdowa³, bra³ udzia³ w sesjach i rekolekcjach ekumenicznych w Laskach k. Warszawy, niejednokrotnie jako prowadz¹cy.
BOJASIÑSKI Tomasz, ur. 1926, zm. 14 VI 1982, Warszawa, duchowny katolicki, przez 16 lat duszpasterz w koœciele œw. Marcina w Warszawie, gdzie anga¿owa³ siê we wszystkie podejmowane w tej parafii inicjatywy ekumeniczne.
BONHOEFFER Dietrich, ur. 4 II 1906, Wroc³aw, zm. 9 IV 1945, Flossenbürg, niemiecki teolog i duchowny ewangelicki, cz³onek antyhitlerowskiego
ruchu oporu. Teologiê studiowa³ w Tybindze i w Berlinie, gdzie 1927 uzyska³
stopieñ doktora. W 1928 zdaje pierwszy egzamin koœcielny i udaje siê na roczny
wikariat w Barcelonie. 1929-30 jest asystentem na wydziale teologicznym w Berlinie, w tym czasie przeprowadza przewód habilitacyjny. Lata 1930-33 s¹ w jego
¿yciu przepe³nione prac¹ wyk³adowcy, podró¿ami naukowymi do Szwajcarii i
USA oraz dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹. 1 marca 1933 wyg³asza przez radio wyk³ad
Przemiany pojêcia wodza, krótko potem publikuje artyku³ Koœció³ wobec problemu ¿ydowskiego. Jego wyst¹pienia nie spotykaj¹ siê jednak z wiêkszym zrozumieniem. Wstrz¹œniêty postaw¹ w³asnego Koœcio³a w paŸdzierniku 1933 udaje siê do
Londynu, gdzie podejmuje pracê duszpastersk¹ w parafiach z³o¿onych z emigran-
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tów niemieckich. Wiosn¹ 1935 wraca do kraju, staj¹c siê aktywnym dzia³aczem
Koœcio³a Wyznaj¹cego, jedynej opozycji koœcielnej w Rzeszy. Kieruje seminarium kaznodziejskim w Finkenwalde (dzisiaj: Szczecin-Zdroje). W sierpniu 1936
zostaje objêty zakazem wyk³adania. W 1939 rozpoczyna ¿ycie spiskowca politycznego. Nawi¹zuje kontakty z oficerami Abwehry, którzy planowali zamach na
Hitlera; odbywa podró¿e z tajn¹ misj¹ do Szwajcarii, Szwecji i Norwegii. 5 kwietnia 1943 zostaje aresztowany i umieszczony w wiêzieniu Tegel w Berlinie. Listy,
które pisa³ z wiêzienia do swego przyjaciela i powiernika Eberharda Bethge, zawieraj¹ce m.in. œmia³e myœli teologiczne, zosta³y po wojnie (1949) wydane w formie ksi¹¿kowej Widestand und Ergebung (opór i poddanie); wywar³y one zasadniczy wp³yw na pogl¹dy wielu wspó³czesnych teologów. Miesi¹c przed zakoñczeniem wojny zosta³ zamordowany wraz z innymi spiskowcami. Podczas pobytu w
Nowym Jorku (1931) nawi¹za³ pierwsze kontakty z tamtejszymi pionierami ruchu
ekumenicznego, m.in. z Reinholdem Niebuhrem. Tam te¿ doszed³ do przekonania,
¿e Koœció³ Jezusa Chrystusa ze wzglêdu na swoj¹ g³êbok¹ wiêŸ z jednym, wspólnym Pojednawc¹, nigdy nie mo¿e byæ Koœcio³em narodowym, lecz musi dawaæ
zawsze pierwszeñstwo ekumenicznej ³¹cznoœci wszystkich Koœcio³ów partykularnych w jednym chrzeœcijañstwie œwiatowym. We wrzeœniu 1931 bierze udzia³ we
wspólnym posiedzeniu Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów (ŒZKP) i Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Cambridge (Anglia); zosta³ tam wybrany sekretarzem regionalnym Wspólnej Komisji M³odzie¿owej obu organizacji. Funkcjê tê pe³ni³ do 1937. Szczególne
zainteresowanie poœwiêca³ kwestii pokoju. Formu³owa³ te¿ fundamentalne zapytania odnoœnie do samozrozumienia i celów ruchu ekumenicznego. Podczas pracy
w Londynie zaprzyjaŸnia siê ze znanym ekumenist¹ bp. Georgem Bellem, którego
zdo³a³ przekonaæ do opowiedzenia siê po stronie Koœcio³a Wyznaj¹cego. W sierpniu 1934, podczas wspólnego posiedzenia ŒZKP i Praktycznego Chrzeœcijañstwa
w Fanö (Dania), wyg³asza wyk³ad, w którym uzasadnia teologicznie ekumenicze
zaanga¿owanie na rzecz pokoju. W 1937 m.in. z powodu rozczarowania ekumenicznymi gremiami, które nie by³y zdolne udzieliæ jednoznacznego wsparcia Koœcio³owi Wyznaj¹cemu, rezygnuje z funkcji regionalnego sekretarza m³odzie¿owego. Podczas tajnych misji, które odbywa³ podczas wojny, spotyka³ siê z czo³owymi dzia³aczami ekumenicznymi: bp Bellem, sekretarzem generalnym Komitetu
Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów W. A. Visser ‘t Hooftem, a tak¿e z K.
Barthem. Przekazywa³ im szczegó³owe informacje na temat politycznej i koœcielnej sytuacji w Niemczech jak równie¿ celów niemieckiego ruchu oporu.
K. Karski, Dietrich Bonhoeffer a ruch ekumeniczny, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2006 z. 12, s. 35-46.

BONIECKI Adam Edward, ur. 25 VII 1934, Warszawa, katolicki duchowny,
marianin, redaktor. 1953 wstêpuje do Zgromadzenia Ksiê¿y Marianów, 1957
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œluby wieczyste. 1952-60 studia w Wy¿szym Seminarium Duchownym Warszawa-W³oc³awek, 1961-64 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1973-74 Instytut Katolicki w Pary¿u. 1960 œwiêcenia kap³añskie, praca duszpasterska w Grudzi¹dzu,
duszpasterz akademicki w Lublinie i Krakowie. 1974-79 redaktor „Tygodnika Powszechnego”, 1979-1991 redaktor polskiego wydania „L’Osservatore Romano”,
1991-93 redaktor i asystent koœcielny „Tygodnika Powszechnego”, 1993-99 genera³ zakonu marianów, 1999-2011 redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”. Od wrzeœnia 2007 wspó³pracowa³ ze stacj¹ Religia.tv nale¿¹c¹ do grupy ITI.
2011 przechodzi na emeryturê, opuszcza Kraków, mieszka odt¹d we wspólnocie
Ksiê¿y Marianów w Warszawie. Jednoczeœnie zostaje objêty zakonnym zakazem
publicznego wypowiadania siê w mediach z wyj¹tkiem „Tygodnika Powszechnego”. Powodu nie podano, ale z dotychczasowej jego dzia³alnoœci mo¿na domniemywaæ, ¿e chodzi³o o wypowiedzi nie harmonizuj¹ce z opini¹ niektórych przedstawicieli Episkopatu. W 2001 jako jeden z nielicznych duchownych by³ obecny
na obchodach 60. rocznicy mordu w Jedwabnem. W 2010 nale¿a³ do inicjatorów
akcji „Postawmy znicze na grobach Rosjan”. Jest autorem wielu publikacji i ksi¹¿ek, m.in. Rozmów niedokoñczonych (1971), Notesu rzymskiego (trzytomowy zapis ponad dziesiêcioletniej pracy przy Stolicy Apostolskiej) i Kalendarium ¿ycia
Karola Wojty³y (1983). Na uwagê zas³uguje jego ostatnia ksi¹¿ka Trzeba czasem
za¿artowaæ. Alfabet Ksiêdza Bonieckiego (2011), s¹ to minirozmowy o charakterze bardzo osobistym.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999.

BONOMELLI Geremia, ur. 22 XI 1831, Nigoline di Franciacorta (prowincja
Brescia), zm. 3 VIII 1914, tam¿e, duchowny katolicki, dzia³acz spo³eczny, w 1871
zosta³ biskupem Kremony; jako pierwszy z biskupów w³oskich przedstawi³ 1874
rz¹dowi bullê nominacyjn¹ i uzyska³ jej zatwierdzenie; domaga³ siê od papie¿a
Leona XIII uznania zajêcia Rzymu. W 1910, jako jedyny hierarcha katolicki, napisa³ osobisty list do uczestników I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu, w którym stwierdza³, ¿e dostrzega w niej elementy religijne w pe³ni wystarczaj¹ce do stworzenia „zdrowej podstawy do dalszych rozmów, przy czym nale¿a³oby pracowaæ nad zjednoczeniem tych wszystkich, którzy wierz¹ w Chrystusa”.
BOROWOJ Witalis, ur. 18 I 1916, okolice Witebska (Bia³oruœ Zachodnia),
zm. 7 IV 2008, Moskwa. 1929-36 studiuje teologiê w seminarium duchownym w
Wilnie, kontynuuje (1936-1939) w Studium Teologii Prawos³awnej na Uniwersytecie Warszawskim. 1944 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie, 1945 organizuje
seminarium duchowne w Miñsku, w którym naucza do 1953. Od 1959 profesorem historii Koœcio³a w Akademii Duchownej w Leningradzie, od 1972 w Moskiewskiej Akademii Duchownej. Dziêki wybitnym zdolnoœciom i znajomoœci jêzyków obcych nale¿a³ w czasach sowieckich do nielicznego grona teologów, które
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nawi¹zywa³o do wysokiego poziomu akademickiego teologii rosyjskiej sprzed rewolucji. Pod koniec lat 50. XX w. przechodzi do pracy w Wydziale Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. Od 1959 zaanga¿owany w 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. Nastêpuje to w 1961 podczas III Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w New
Delhi. Rok póŸniej zostaje pierwszym reprezentantem Patriarchatu Moskiewskiego przy ŒRK. 1962 reprezentuje swój Koœció³ jako obserwator na Soborze Watykañskim II. 1966-72 jest zastêpc¹ dyrektora Sekretariatu ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a ŒRK. W latach 1961-66 i 1975-83 wchodzi w sk³ad Komitetu Naczelnego
ŒRK. 1973 zostaje proboszczem sto³ecznej katedry patriarszej pw. Objawienia
Pañskiego. Do Genewy powraca w 1975 jako przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego przy ŒRK. Funkcjê tê pe³ni do 1984. 1985-1995 by³ wiceprzewodnicz¹cym Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. Jednoczeœnie zostaje honorowym proboszczem moskiewskiej œwi¹tyni
Zmartwychwstania Pañskiego. Bierze czynny udzia³ w pracach przygotowawczych do Wielkiego i Œwiêtego Soboru Ogólnoprawos³awnego. Czêsto by³ te¿ zapraszany jako referent wielu dwustronnych dialogów teologicznych. 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. 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.
Lit. K. Karski, In memoriam (wspomnienie zmar³ych ekumenistów), SiDE 2008, z. 2 (63), s.
156-157.

BORTNOWSKA-D¥BROWSKA Halina, ur. 23 IX 1931, Toruñ, katolicka
publicystka, dzia³aczka spo³eczna i ekumeniczna; studiowa³a katechetykê w Instytucie Katolickim we Wroc³awiu, filozofiê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i teologiê w Leuven; 1950–58 katechetka, nastêpnie redaktor i sekretarz redakcji miesiêcznika „Znak” (1960–83); relacjonowa³a z Rzymu obrady Soboru
Watykañskiego II (1962–65); 1970–83 organizatorka edukacji religijnej doros³ych
w Nowej Hucie; od 1976 wspó³organizatorka polskiego ruchu hospicyjnego, przez
kilka lat jako wolontariuszka opiekowa³a siê ob³o¿nie chorymi i umieraj¹cymi;
1980–89 doradca NSZZ „Solidarnoœæ”; cz³onek Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wa³êsie; wspó³za³o¿ycielka partii Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna
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i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka (1990); cz³onek Miêdzynarodowej Rady
Pax Christi (1991–97) oraz cz³onek za³o¿yciel Otwartej Rzeczypospolitej — Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii (2000); pionier polskiego
ruchu ekumenicznego, wspó³pracownik prasy protestanckiej, m.in. ewangelickoreformowanego miesiêcznika „Jednota”; w latach 70. wspó³organizowa³a kontakty ekumeniczne miêdzy grupami parafialnymi z Polski, NRD i Czechos³owacji;
pocz¹wszy od IV Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali
(1968) uczestniczy³a w wa¿nych wydarzeniach ekumenicznych, najpierw na zaproszenie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, póŸniej (po 1978) jako delegat Watykanu,
m.in. konsultor Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan; 1989 zamknê³a obrady I
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Bazylei (Szwajcaria), zorganizowanego przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich i Radê Konferencji Episkopatów Europy.
BOYER Charles, ur. 4 XII 1884, Pradelles (Francja), zm. 23 II 1980, Rzym,
francuski teolog, ekumenista, jezuita; 1907 wst¹pi³ do Towarzystwa Jezusowego,
1916 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie; 1922–69 wyk³ada³ filozofiê i teologiê na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie; na proœbê G.B. Montiniego
(póŸniejszego papie¿a Paw³a VI) przekszta³ci³ 1945 wspólnotê ds. zbli¿enia i jednoœci miêdzy prawos³awiem rosyjskim a Koœcio³em katolickim w ekumeniczn¹
grupê Unitas, która propagowa³a problematykê ekumeniczn¹ w okresie braku zainteresowania i zrozumienia po stronie katolickiej; mimo oficjalnego watykañskiego zakazu jakiegokolwiek udzia³u katolików w obradach I Zgromadzenia
Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948), dziêki kontaktom z
jego uczestnikami œledzi³ przebieg obrad; 1950 zorganizowa³ w Grottaferrata konferencjê katolików poœwiêcon¹ problematyce ekumenicznej; stworzy³ centrum informacyjne dla niekatolickich pielgrzymów w Rzymie, które podczas Soboru Watykañskiego II sta³o siê wa¿nym oœrodkiem spotkañ goœci i obserwatorów z innych Koœcio³ów (Centro pro unione); czasopismo „Unitas”, istniej¹ce od 1946,
szerzy³o ideê jednoœci chrzeœcijan w ró¿nych œrodowiskach katolików w³oskich;
w dzia³alnoœci prowadzonej przez niego obowi¹zywa³y: wiernoœæ Stolicy Apostolskiej, gotowoœæ do nawrócenia (metanoia), wymiana informacji, modlitwa; g³ówne dzie³a: Calvin et Luther (1973), Le mouvement oecuménique (1976).
BOZOWSKI Bronis³aw, ur. 12 V 1908, Warszawa, zm. 14 II 1987 tam¿e, duchowny katolicki. Cieszy³ siê opini¹ niezwykle serdecznego, dobrego cz³owieka,
otwartego na innych, ¿yj¹cego w przyjaŸni z Bogiem i ludŸmi. W szczególnym
stopniu przestrzega³ ubóstwa, zyskuj¹c przydomek biedaczyny z Warszawy. Rektor
koœcio³a wizytek w Warszawie, aposto³ ludzi z marginesu, cz³owiek o duchowoœci
ekumenicznej, zaprzyjaŸniony z œrowiskiem ewangelickim (m.in. ks. Otton Krenz,
siostry-diakonise).

36

LEKSYKON EKUMENISTÓW

BRASH Alan Anderson, ur. 5 VI 1913, Lower, Hutt (Nowa Zelandia), zm. 24
VIII 2002, Christchurch. W 1937 uczestniczy³ w II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie i w II Œwiatowej
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Edynburgu. Poza II Zgromadzeniem Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Evanston (1954) bra³ udzia³ we
wszystkich pozosta³ych, publikaj¹c popularne raporty z Amsterdamu (1948) i
New Delhi (1961). W ŒRK kierowa³ w 1966 Wydzia³em Misji Œwiatowej i
Ewangelizacji, 1970-74 Wydzia³em Pomocy Miêdzykoœcielnej, S³u¿by dla
UchodŸców i Œwiata. W latach 1974-78 by³ zastêpc¹ sekretarza generalnego ŒRK
i moderatorem Zespo³u Programowego II „Sprawiedliwoœæ i s³u¿ba”. Po powrocie
do ojczyzny przez krótki czas (1978-79) by³ moderatorem Koœcio³a Prezbiteriañskiego Nowej Zelandii.
BRENT Charles Henry, ur. 9 IV 1862, Newcastle (prowincja Ontario, Kanada), zm. 27 III 1929, Lozanna, pionier ruchu ekumenicznego, misjonarz, biskup anglikañski. Po ukoñczeniu 1887 studiów humanistycznych w Trinity
College w Toronto zosta³ duchownym Protestanckiego Koœcio³a Episkopalnego i podj¹³ pracê duszpastersk¹ w Buffalo i Bostonie, gdzie dzia³a³ tak¿e spo³ecznie. Reprezentowa³ katolicyzuj¹cy nurt teologiczno-duchowy anglikanizmu (tzw. Wysoki Koœció³). W 1901–18 biskup misyjny na Filipinach. Prowadzi³ pracê duszpastersk¹ i kaznodziejsk¹, przyczyni³ siê do rozwoju edukacji i
poprawy opieki zdrowotnej. Walczy³ z handlem opium; delegat rz¹du amerykañskiego na miêdzynarodowe konferencje ds. zwalczania handlu narkotykami w Szanghaju (1908 i 1909) i Hadze (1911), póŸniej ich przedstawiciel w
urzêdzie doradczym Ligi Narodów (1923–24). W 1918–19 by³ naczelnym kapelanem wojskowym w g³ównej kwaterze amerykañskiej we Francji. Od 1919
kierowa³ diecezj¹ Western New York. Dzia³a³ na rzecz jednoœci chrzeœcijan;
uczestnik I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910), inicjator
utworzenia komisji przygotowuj¹cej konferencjê ca³ego chrzeœcijañstwa, poœwiêconej refleksji nad podstawami jednoœci i przyczynami podzia³ów miêdzy
Koœcio³ami chrzeœcijañskimi; zapocz¹tkowa³ ruch Wiara i Ustrój Koœcio³a,
który sta³ siê póŸniej — obok Miêdzynarodowej Rady Misyjnej i ruchu Praktyczne Chrzeœcijañstwo — jednym z g³ównych nurtów ruchu ekumenicznego;
przewodniczy³ konferencji przygotowawczej w Genewie (1920) oraz I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju w Lozannie (1927), w której
wziê³o udzia³ 400 delegatów z niemal wszystkich (108) Koœcio³ów chrzeœcijañskich; nawi¹za³ kontakty z greckim Koœcio³em prawos³awnym, zabiega³ te¿
o nawi¹zanie wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim. Przekonany o potrzebie powrotu do jednoœci chrzeœcijañstwa, g³osi³ koniecznoœæ badania przyczyn istniej¹cych w nim roz³amów, ró¿nic w sprawach wiary i ustroju koœcielnego oraz dróg ich przezwyciê¿ania; przeciwnik prozelityzmu. G³ówne dzie³a:
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With God in the World (1899), The Consolations of the Cross (1902), The
Christian Way toward Unity (1925).
Lit.: K. Karski, Charles Henry Brent — pionier zbli¿enia Koœcio³ów w dziedzinie doktryny,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1989 z. 3–4 (27-28), s. 97-100.

BRIA Ion, ur. 19 VI 1929, Telega (Rumunia), zm. 2 VII 2002, Bukareszt, prawos³awny teolog rumuñski, dzia³acz ekumeniczny i misyjny. 1950-54 studiuje
teologiê w Bukareszcie, tam te¿ uzyskuje doktorat (1957); 1962-63 i 1966 dalsze
studia w Canterbury i Durham (Anglia). 1969 œwiêcenia kap³añskie. Od 1962
profesor w Instytucie Teologicznym w Bukareszcie, specjalista w dziedzinie misji
i ekumenizmu. 1973-1994 pracownik etatowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie, gdzie by³ kolejno sekretarzem wykonawczym ds. misji i stosunków z Koœcio³ami prawos³awnymi w ŒRK, dyrektorem zespo³u programowego ds. odnowy
¿ycia parafialnego, kierownikiem zespo³u ds. wiary i œwiadectwa.
BRILIOTH Yngve Torgny, ur. 12 VII 1891, Västra Ed (Kalmar Län), zm. 27
IV 1959, Uppsala, szwedzki teolog luterañski, ekumenista. 1916 promocja doktorska w Uppsali, 1914-18 sekretarz arcybiskupa Natana Söderbloma. 1919 docentem historii Koœcio³a w Uppsali, 1925 profesorem w Turku (Finlandia), 1928 profesorem teologii praktycznej w Lund, 1937 biskupem Vexjö, 1950 arcybiskupem
Uppsali. Od 1919 aktywny w ruchu ekumenicznym, m. in. czuwa³ nad realizacj¹
uchwa³ I Œwiatowej Konferencji Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie
(1925), dzia³a³ na rzecz ³¹czenia ró¿nych nurtów ruchu ekumenicznego, by³ a¿ do
œmierci cz³onkiem Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, przez pewien czas kierowa³ Komisj¹ ds. Wiary i Ustroju, pod jego patronatem odby³a siê w Lund jej œwiatowa konferencja (1952). By³ gor¹cym zwolennikiem dopuszczania wszystkich chrzeœcijan do sakramentu Wieczerzy Pañskiej.
W swoich licznych publikacjach szczególnie wiele uwagi poœwiêca³ anglikanizmowi.
BÜHRIG Marga, ur. 17 X 1915, Berlin, zm. 12 II 2002, Binningen (Szwajcaria), cz³onkini Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. 1939 uzyskuje doktorat w
dziedzinie literatury niemieckiej i historii wspó³czesnej na uniwersytecie w Zurychu, gdzie równie¿ studiowa³a teologiê. Od 1946 by³a zaanga¿owana w ekumeniczn¹ pracê m³odzie¿y w Szwajcarii i Niemczech, od 1954 w œwiatowym ruchu
ekumenicznym poprzez wspó³pracê z Wydzia³em Wspó³pracy Mê¿czyzn i Kobiet
w Koœciele, Rodzinie i Spo³eczeñstwie Œwiatowej Rady Koœcio³ow. W latach
1968-72 by³a wspó³przewodnicz¹c¹ ekumenicznej grupy ³¹cznoœci ds. kobiet ŒRK
i Katolickiej Rady Laikatu. 1971-81 kierowa³a Akademi¹ Ewangelick¹ w Boldern
k. Zurychu, 1976-82 by³a przewodnicz¹c¹ Ekumenicznego Stowarzyszenia Akademii i Centrów Œwieckich Europy. W latach 1983-91 wchodzi³a w sk³ad Prezy-
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dium ŒRK, zaanga¿owa³a siê wówczas w inicjatywê ekumeniczn¹ „Sprawiedliwoœæ, pokój i integracja stworzenia”.
BURSCHE Juliusz, ur. 19 IX 1862, Kalisz, zm. 20 II 1942, Berlin, biskup
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, rzecznik polskiego ewangelicyzmu, dzia³acz ekumeniczny. W 1880–84 studiowa³ teologiê ewangelick¹ w Dorpacie; po
ordynacji na duchownego Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie
Kongresowym odby³ krótki wikariat w Warszawie; 1885–87 pe³ni³ funkcjê proboszcza w ¯yrardowie-Wiskitkach; 1888 zosta³ trzecim pastorem przy parafii Œw.
Trójcy w Warszawie, tzw. pastorem diakonem (w zakres jego obowi¹zków wchodzi³a opieka nad diakonatem, szpitalem i szkolnictwem parafialnym); 1895 zosta³
drugim pastorem i radc¹ konsystorza, 1898 obj¹³ stanowisko pierwszego pastora
(proboszcza). Od 1904 do koñca ¿ycia by³ g³ow¹ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, pocz¹tkowo w Królestwie Kongresowym jako generalny superintendent, a
nastêpnie w Polsce niepodleg³ej, gdzie 3 VII 1937, zgodnie z nowym prawem koœcielnym, otrzyma³ godnoœæ biskupa. Cezurê w jego dzia³alnoœci wprowadzi³ wybuch I wojny œwiatowej; IV 1915 zosta³ zes³any do Rosji; VII 1917 otrzyma³ zezwolenie na wyjazd do neutralnej Szwecji, do Polski móg³ powróciæ dopiero II
1918. Mia³ istotny wp³yw na powstanie 1921 wydzia³u teologii ewangelickiej na
Uniwersytecie Warszawskim; 1930 zosta³ jego pierwszym doktorem honorowym.
Po wybuchu II wojny œwiatowej z polecenia w³adz pañstwowych opuœci³ stolicê;
zatrzyma³ siê w Lublinie, gdzie 3 X 1939 zosta³ aresztowany przez niemieck¹
s³u¿bê bezpieczeñstwa. Najpierw by³ wiêziony w Radomiu, w po³owie wrzeœnia
przewieziony do centrali gestapo w Berlinie (gdzie przebywa³ do koñca stycznia
1940), a nastêpnie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Wed³ug informacji w³adz niemieckich zmar³ w szpitalu wiêziennym Moabit w Berlinie; miejsce jego pochówku nie jest znane. Ju¿ w gimnazjum znalaz³ siê pod duchowym wp³ywem wybitnego duszpasterza i dzia³acza patriotycznego, ksiêdza L.
Otto, który by³ orêdownikiem idei tworzenia silnego Koœcio³a ewangelickiego
zintegrowanego z kultur¹ i narodem polskim. W okresie studiów zosta³ cz³onkiem
konwentu Polonia, który stawia³ sobie za cel podtrzymywanie patriotyzmu Polaków studiuj¹cych w Dorpacie. W 1898 wznowi³ wydawanie zawieszonego po
œmierci ksiêdza Otto „Zwiastuna Ewangelicznego”, czasopisma s³u¿¹cego konsolidacji Polaków ewangelików w Królestwie Kongresowym — na jego ³amach regularnie ukazywa³y siê publikacje poœwiêcone ¿yciu polskojêzycznej ludnoœci
ewangelickiej na Mazurach, Górnym Œl¹sku i Œl¹sku Cieszyñskim. Po odzyskaniu
niepodleg³oœci dzia³a³ na rzecz przy³¹czenia tych terenów do Polski bez uprzedniego plebiscytu; w tym celu wyje¿d¿a³ 1919 jako rzeczoznawca na konferencjê
pokojow¹ w Pary¿u, gdzie w przed³o¿onym memoriale wymieni³ szanse, jakie
powsta³yby dla protestantyzmu polskiego, a tak¿e dla Polski, gdyby dosz³o do po³¹czenia wszystkich Polaków ewangelików („Mamy do spe³nienia swoj¹ misjê w
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Polsce, powinniœmy byæ g³osicielami prawdy Bo¿ej w szacie ewangelicznej”).
Decyzje polityczne sprawi³y, ¿e idea wielkiego polskiego Koœcio³a ewangelickiego nie spe³ni³a siê, natomiast jego uczestnictwo w rokowaniach paryskich sta³o siê
utrudnieniem w kontaktach i wspó³pracy z niemieckimi œrodowiskami protestanckimi, które w niepodleg³ej Polsce mia³y liczebn¹ przewagê nad Polakami ewangelikami. Po kilkuletnim okresie przezwyciê¿ania wzajemnych uprzedzeñ i nieufnoœci (1926 utworzono Radê Koœcio³ów Ewangelickich w Polsce), konflikt wzmóg³
siê w po³owie lat 30. w zwi¹zku z przygotowywan¹ ustaw¹ o stosunku pañstwa do
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Oskar¿ano go o wspó³dzia³anie z w³adzami pañstwowymi w opracowaniu paragrafów dyskryminuj¹cych ewangelików narodowoœci niemieckiej (te same zarzuty postawi³y mu w³adze niemieckie po
aresztowaniu). Nale¿a³ do zdeklarowanych zwolenników wspó³pracy ekumenicznej w kraju i na arenie miêdzynarodowej; by³ wspó³organizatorem oddzia³u krajowego Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów (1923), który zrzesza³ Koœcio³y ewangelickie i Koœció³ prawos³awny w Polsce (zasiada³ w miêdzynarodowych w³adzach tej organizacji);
uczestniczy³ te¿ w obu Œwiatowych Konferencjach Koœcio³ów ds. Praktycznego
Chrzeœcijañstwa (Sztokholm 1925, Oksford 1937); jako jedyny reprezentant z Polski by³ obecny podczas powo³ywania Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady
Koœcio³ów (Utrecht 1938).
Lit.: W. Gastpary Biskup Bursche i sprawa polska, Warszawa 1972. – K. Karski, Biskup Juliusz Bursche jako ekumenista, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1991 z. 2, s. 33-44. – B. Krebs
Pañstwo, Naród, Koœció³. Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach
1917–1939, Bielsko-Bia³a 1998.

BUSSE Edward, ur. 2 VIII 1916, zm. 19 II 1985, Warszawa, duchowny luterañski, senior diecezji mazurskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego (19631965), administrator parafii w Zielonej Górze, ¯yrardowie i P³ocku, przewodnicz¹cy oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej w Zielonej Górze, dyrektor biura
PRE, uczestnik licznych konferencji ekumenicznych w kraju i za granic¹.
BYSTRY Aleksander, ur. 21 XI 1925, Tarnowo Podgórskie, zm. 26 IV 2003,
Poznañ, duchowny katolicki, wyk³adowca, publicysta. 1948-52 studia teologiczne
w Poznaniu, 1952 œwiêcenia kap³añskie, 1955 dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwieñczone doktorem z teologii. Wieloletni wyk³adowca
teologii fundamentalnej, religioznawstwa oraz teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 1969 otrzymuje misjê kanoniczn¹ na
prowadzenie wyk³adów zleconych z zakresu teologii ekumenicznej w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez kilka kadencji cz³onek referatu ds. ekumenicznych Archidiecezji Poznañskiej, przez trzy lata cz³onek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
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C
CANKOW Stefan, ur. 4 VII 1881, Gorna Oriachowica, zm. 20 III 1965, Sofia, bu³garski teolog, pionier ruchu ekumenicznego, ksi¹dz prawos³awny; studiowa³ w Bu³garii i Niemczech; 1905–08 by³ zastêpc¹ sekretarza Œwiêtego Synodu
Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awnego; 1908 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie; wyk³ada³ na uniwersytecie w Sofii prawo koœcielne i ma³¿eñskie oraz socjologiê
chrzeœcijañstwa (1923–50), nastêpnie w Prawos³awnej Akademii Teologicznej w
Sofii (do 1961); 1930–48 cz³onek gremiów kierowniczych Œwiatowego Zwi¹zku
Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za Poœrednictwem Koœcio³ów oraz ruchów Wiara i Ustrój Koœcio³a i Praktyczne Chrzeœcijañstwo; wspiera³ aktywnie
œwiatowy ruch m³odzie¿y chrzeœcijañskiej; jako reprezentant Koœcio³a prawos³awnego wspó³tworzy³ w Pradze Chrzeœcijañsk¹ Konferencjê Pokojow¹ (1958–59);
og³osi³ m.in. Das orthodoxe Christentum des Ostens, sein Wesen und seine gegenwärtige Gestalt (1928), Die orthodoxe Kirche in ökumenischer Sicht (1946).
CAREY George Leonard, ur. 13 XI 1935, Londyn, arcybiskup Canterbury
(1991-2002), prymas Anglii; honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich. 1958–66 studiowa³ teologiê w College of Divinity i w King’s College
Uniwersytetu Londyñskiego; w tym czasie przyj¹³ œwiêcenia diakonatu i pracowa³
w parafii; wyk³adowca teologii w Oak Hill Theological College w Southgate, póŸniej w Saint John’s Theological College w Nottingham (kapelan tam¿e, 1970–75);
1975–78 by³ proboszczem parafii i kapelanem wiêziennym w Durham; 1982–87
dyrektor Trinity College w Bristolu; 1987 zosta³ powo³any na biskupa Bath-Wells;

41

LEKSYKON EKUMENISTÓW

prowadzi³ dzia³alnoœæ ewangelizacyjno-misyjn¹ w œrodowiskach najbardziej zagro¿onych sekularyzacj¹ (g³ównie robotników wielkomiejskich); nie bêd¹c entuzjast¹ dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego, broni³ decyzji Koœcio³a anglikañskiego w tej kwestii zarówno wobec krytyków wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych (katolicyzm rzymski, prawos³awie); zwolennik zbli¿enia z Koœcio³em
rzymskokatolickim; zaanga¿owany w porozumienie doktrynalne z innymi Koœcio³ami protestanckimi, którego rezultatami s¹ wspólnota o³tarza i ambony z Koœcio³ami luterañskimi Skandynawii i krajów nadba³tyckich oraz goœcinnoœæ eucharystyczna z Koœcio³ami ewangelickimi Niemiec; autor kilkunastu prac teologicznych poœwiêconych egzystencji Boga, wspó³czesnemu rozumieniu Chrystusa,
ekumenizmowi, stosunkom z Koœcio³em rzymskokatolickim.
CASSIDY Edward Idris, ur. 5 VII 1924, Sydney, dyplomata watykañski, kardyna³ od 1991; 1949 ukoñczy³ seminarium duchowne w Springwood i przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie, nastêpnie podj¹³ pracê duszpastersk¹ w diecezji Wagga
Wagga; 1952–55 studiowa³ na Uniwersytecie Laterañskim (doktorat z prawa kanonicznego) i w Papieskiej Akademii Koœcielnej; odt¹d w s³u¿bie dyplomatycznej
Stolicy Apostolskiej, m.in. w nuncjaturach apostolskich w Indiach, Irlandii, Salwadorze i Argentynie; od 1970 arcybiskup tytularny Amanzii i pronuncjusz na
Tajwanie, a od 1972 w Bangladeszu; póŸniej reprezentowa³ Stolicê Apostolsk¹ w
Lesotho (1979) i Holandii (1984); od 1988 w Watykanie, najpierw jako substytut
sekretarza stanu, 1989–2001 przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz dzia³aj¹cej w jej ramach Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem; cz³onek watykañskiego Sekretariatu Stanu, 5 kongregacji i 2 rad papieskich (do 2001). W 1999, w imieniu Jana Paw³a II, podpisa³ z kierownictwem
Œwiatowej Federacji Luterañskiej Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
CASTRO Emilio Enrique, ur. 2 V 1927, Montevideo (Urugwaj), dzia³acz
ekumeniczny, pastor ewangelicko-metodystyczny. W m³odoœci prze¿y³ „nawrócenie” podczas ewangelizacji prowadzonej przez metodystów; podj¹³ studia teologiczne w Buenos Aires (1944–50) i w Bazylei (uczeñ K. Bartha); 1948 zosta³ ordynowany na pastora Koœcio³a metodystycznego; 1951–65 (z przerw¹ na studia w
Bazylei) pracowa³ jako duszpasterz w Urugwaju i Boliwii; 1965–72 koordynator
Ruchu na rzecz Jednoœci Ewangelickiej w Ameryce £aciñskiej (UNELAM), jednoczeœnie sekretarz wykonawczy Stowarzyszenia Szkó³ Teologicznych Ameryki
Po³udniowej (1966–69); zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w
Urugwaju (1970–72). Od lat 50. XX w. wspó³pracownik Œwiatowej Rady Koœcio³ów, m.in. uczestniczy³ w III (New Delhi 1961) i IV (Uppsala 1968) zgromadzeniu
ogólnym oraz w zgromadzeniach Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
(Meksyk 1963, Bangkok 1972); 1964–68 wiceprezydent Chrzeœcijañskiej Konfe-
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rencji Pokojowej z siedzib¹ w Pradze; 1973–92 pracownik Centrum Ekumenicznego w Genewie, najpierw jako dyrektor Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, od 1985 jako sekretarz generalny ŒRK; dba³ o odpowiedni¹ reprezentacjê w
Radzie Koœcio³ów prawos³awnych, aby unikn¹æ zdominowania jej dzia³alnoœci
przez Koœcio³y tradycji protestanckiej; wskazywa³ na potrzebê wiêkszego zaanga¿owania misyjnego Koœcio³ów i udzielania przez nie poparcia walce wyzwoleñczej w Ameryce £aciñskiej i Afryce Po³udniowej.; ma³o krytyczny wobec re¿imów komunistycznych. G³ówne dzie³a: Freedom in Mission. The Perspective of
the Kingdom of God: An Ecumenical Inquiry (1985), When We Pray Together
(1989).
Lit.: K. Karski, Emilio Enrique Castro – nowy sekretarz generalny ŒRK, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1985, z. 1 (9), s. 114-116. – ten¿e, Dotychczasowi sekretarze generalni Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, SiDE 2004 z. 1 (54), s. 161-165.

CHAKKO Sarah, ur. 13 II 1905, Trichur (ob. Triæur, stan Kerala, Indie), zm.
25 I 1954, Lucknow (ob. Lakhnau, stan Uttar Pradeœ, tam¿e), indyjska dzia³aczka
ekumeniczna; nale¿a³a do Koœcio³a syryjsko-prawos³awnego; studiowa³a historiê
w Madrasie, nastêpnie na uniwersytecie w Chicago i Michigan; od 1945 dyrektorem Isabella Thoburn College w Lucknow — ekumenicznej uczelni dzia³aj¹cej
pod auspicjami metodystów amerykañskich; przywódczyni ekumenicznego ruchu
m³odzie¿y i studentów, których reprezentowa³a podczas konferencji na Jawie (1933) i w San Francisco (1936) oraz podczas wizytacji uniwersytetów w
Chinach (1946); wspó³pracowa³a z krajowym komitetem Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet (YWCA) w Indiach, Birmie i na Cejlonie; wiceprzewodnicz¹ca Œwiatowej Organizacji YWCA; uczestniczka I Zgromadzenia Ogólnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948), pierwsza przewodnicz¹ca jej
Komisji ds. ¯ycia i Pracy Kobiet w Koœciele (1950–51), pierwsza kobieta-prezydent Rady (1951–54).
Lit.: K. Karski, Kobiety w s³u¿bie ekumenii, „¯ycie katolickie” 1985 nr 3, s. 148-157.

CHAMIONEK Witalis (1888-1971), duchowny katolicki, marianin, spowiednik sióstr franciszkanek w Laskach, gdzie bra³ równie¿ udzia³ w sesjach i rekolekcjach ekumenicznych dla ksiê¿y, a tak¿e w konferencjach ekumenicznych, organizowanych przez Oœrodek ds. Jednoœci Chrzeœcijan przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
CHANDRAN Joshua Russell, ur. 6 V 1918, Chennai, Tamil Nadu (Indie), zm.
27 IX 2000, Bangalur, cz³onek Koœcio³a Indii Po³udniowych, który powsta³ w
1947 z po³¹czenia anglikanów, metodystów i prezbiterianów, teolog i dzia³acz
ekumeniczny. 1941-45 studia w United Theological College w Bangalur, kontynuuje je 1947-48 w Oxfordzie i 1949-50 w Union Theological Seminary w Nowym
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Jorku. 1946 ordynacja na duchownego, 1950 profesor teologii i etyki w Bangalur,
1954-83 jako pierwszy Hindus kieruje United Theological College. 1966-68 jest
wicemoderatorem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, na tym stanowisku odegra³ kluczow¹ rolê w dochodzeniu do g³osu opinii Koœcio³ów tzw.
Trzeciego Œwiata; przez 25 lat wspó³pracuje z Komisj¹ Wiara i Ustrój. W 1975
nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Ekumenicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego
Œwiata; do 1981 by³ pierwszym przewodnicz¹cym tej organizacji. Przyczyni³ siê
w du¿ej mierze do powstania Pacific School of Theology w Suva (Fid¿i).
CHRYSOSTOMOS, Emilios Konstantinidis, ur. 28 III 1921, Chrysupolis/
Stambu³, prawos³awny metropolita Myry. 1935-41 studia teologiczne na wyspie
Chalki (Morze Marmara), 1942-46 bibliotekarzem tam¿e, 1947-50 studia teologii
systematycznej m.in. w Instytucie Archeologicznym w Rzymie, gdzie uzyska³ doktorat, oraz w Strasburgu. Od 1958 profesor teologii systematycznej i archeologii
chrzeœcijañskiej na Chalki. 1961 sakra biskupia; jako sekretarz generalny reprezentuje Patriarchat Konstantynopola podczas czterech konferencji ogólnoprawos³awnych (1961-68), 1971 przewodniczy komisji przygotowawczej do Soboru Ogólnoprawos³awnego, a tak¿e Miêdzyprawos³awnej Komisji Teologicznej do Dialogu z
Koœcio³ami Orientalnymi. Od 1952 jako przedstawiciel Patriarchatu uczestniczy w
ró¿nych inicjatywach Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w latach 1952-75 by³ cz³onkiem
Komisji Wiara i Ustrój, od 1975 wchodzi³ w sk³ad Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. Dzia³a³ tak¿e aktywnie w Konferencji Koœcio³ów Europejskich.
CLEMENT Olivier, ur. 17 XI 1921, zm. 15 I 2009, Pary¿, jeden z najwybitniejszych teologów prawos³awnych, poeta i t³umacz. Chrzest prawos³awny przyj¹³
w wieku 30 lat, a doszed³ do niego przez ateizm, socjalizm, komunizm i religie
niechrzeœcijañskie. Od 1953 wyk³ada³ w Instytucie Teologii Prawos³awnej œw.
Sergiusza w Pary¿u. Zajmowa³ siê teologi¹ i filozofi¹, histori¹, pismami mistyków, antropologi¹ i literaturoznawstwem. Pozostawi³ po sobie ponad 30 ksi¹¿ek i
setki artyku³ów. Wiele jego prac prze³o¿ono na jêzyk polski. Jego monografia
L’Eglise orthodoxe mia³a siedem wydañ. Znane i cenione by³ jego ksi¹¿ki – rozmowy z patriarchami Konstantynopola: Atenagorasem I i Bart³omiejem I. Praca
„Rzym inaczej” powsta³a w odpowiedzi na apel Jana Paw³a II z encykliki „Ut
unum sint” i jest poœwiêcona prymatowi papieskiemu w pierwszym tysi¹cleciu.
Anga¿owa³ siê w dialog miêdzywyznaniowy, chocia¿ niewiele spodziewa³ siê po
„oficjalnym” ekumenizmie. Wierzy³, ¿e tym, „co trwale ukszta³tuje przysz³oœæ”,
s¹ „ma³e grupy przyjació³ gromadz¹ce prawos³awnych, katolików, protestantów”.
Nied³ugo przed œmierci¹ ukaza³ siê po polsku duchowy testament Clémenta „Pamiêtniki nadziei”. Ksi¹¿ka ta koñczy siê rozdzia³em o wymownym tytule: „Na
progu, w ufnym oczekiwaniu Zmartwychwstania”.
Lit.: P. Bieliñski, Olivier Clément (1921-2009), „Wiadomoœci KAI nr 5 z 1.II. 2009.
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CLEMENTS Keith Winston, ur. 1943, Guilin (prowincja Syczuan, Chiny) w
rodzinie misjonarzy baptystycznych, duchowny baptystyczny z Wielkiej Brytanii.
Studiowa³ nauki przyrodnicze i teologiê na Uniwersytecie Cambridge, 1967 uzyskuje tytu³ magistra, dalsze studia w Regent’s Park College i Honours School of
Theology w Oxfordzie, 1979 doktorat; 1967 ordynowany na duchownego baptystycznego, 1971-77 prowadzi pracê duszpastersk¹ w Bristolu, 1977-90 wyk³ada
w Bristol Baptist College. W 1990 zostaje sekretarzem koordynacyjnym spraw
miêdzynarodowych w Radzie Koœcio³ow Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jako reprezentant Konferencji Koœcio³ów Europejskich jest uczestnikiem rozmów pojednawczych miêdzy Koœcio³ami w konflikcie jugos³owiañskim. Odegra³ aktywn¹
rolê w programie praw ludzkich realizowanym pod patronatem KKE. By³ reprezentantem baptystów brytyjskich w Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W latach 1997-2005 pe³ni³ funkcjê sekretarza generalnego KKE. Opublikowa³ krytyczne biografie Fryderyka Schleiermachera i Dietricha Bonhoeffera.
Jest te¿ autorem biografii wybitnego pioniera ruchu ekumenicznego Josepha H.
Oldhama.
CONGAR Yves Marie-Joseph, ur. 13 IV 1904, Sedan (Francja), zm. 22 VI
1995, Pary¿, francuski teolog, kardyna³, dominikanin; jeden z najwybitniejszych
teologów katolickich XX w., inicjator reformy Koœcio³a, usankcjonowanej przez
Sobór Watykañski II, pionier ekumenizmu katolickiego. W 1925 wstêpuje do
zakonu dominikanów. Filozofiê i teologiê studiowa³ w Pary¿u (1921-24) i Le
Saulchoir (1926-31). W 1930 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie; od 1931 profesor
eklezjologii w Le Saulchoir. Wkrótce zaj¹³ siê ekumenizmem, stanowi¹cym odt¹d
jeden z g³ównych kierunków jego badañ. Kontakty z teologami prawos³awnymi,
protestanckimi i anglikañskimi oraz z pionierami ekumenizmu katolickiego zaowocowa³y publikacj¹ dzie³a Chrétiens désunis. Principes d’un „oecuménisme”
catholique (1937). By³a to pierwsza ksi¹¿ka katolicka, która w swym tytule nosi³a
s³owo „ekumenizm”. Powsta³a ona z wyk³adów prowadzonych rok wczeœniej podczas Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan w Pary¿u. Postawi³ w niej odwa¿n¹ jak na owe czasy tezê, ¿e podzia³y chrzeœcijañstwa zubo¿y³y Koœció³ i
ograniczy³y jego katolickoœæ. Ekumenizm, jako sposób prze¿ywania wiary na najg³êbszym poziomie, by³ wed³ug niego urzeczywistnianiem powszechnoœci jednego Koœcio³a. W dialogu z d¹¿eniami ekumenicznymi przejawiaj¹cymi siê poza
Koœcio³em katolickim, próbowa³ wypracowaæ teologiczne podstawy jednoœci Koœcio³a. Niezbêdnej reformie Koœcio³a chcia³ utorowaæ drogê prac¹ Vraie et fausse
réforme dans l’Eglise (1950). W podobnym duchu utrzymana by³a inna praca Jalons pour une theologie de laikat (1953). Ekumenizm doprowadzi³ do podjêcia
przez niego badañ nad eklezjologi¹. Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu siê jego pogl¹dów odegra³y kontakty z eklezjologi¹ prawos³awn¹, znan¹ na Zachodzie dziêki
rosyjskim teologom emigracyjnym. Wskazywa³ na koniecznoœæ przezwyciê¿enia
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eklezjologii jurysdykcyjnej i autorytarnej, która definiowa³a Koœció³ jako widzialn¹ i hierarchiczn¹ spo³ecznoœæ i akcentowa³a jego wymiar instytucjonalny.
Konieczne sta³o siê nowe spojrzenie na Koœció³ jako na wspólnotê, communio. W
1954 zostaje pozbawiony profesury z powodu g³oszenia zbyt œmia³ych pogl¹dów
teologicznych. Po dwuletnim pobycie w Jerozolimie odzyska³ mo¿liwoœæ pracy
dydaktycznej i wyk³ada³ w Strasburgu; 1968 powróci³ do Le Saulchoir. Rehabilitacjê przyniós³ mu pontyfikat Jana XXIII, który 1959 powo³a³ go na cz³onka komisji przygotowuj¹cej Sobór Watykañski II, póŸniej zaœ cz³onka Komisji Teologicznej i oficjalnego eksperta — doradcê Ojców soborowych. Dziêki temu móg³
wp³ywaæ na kszta³t uchwa³ Soboru, zw³aszcza w takich zagadnieniach, jak eklezjologia, ekumenizm, teologia laikatu, kap³añstwo, misjologia, Tradycja. Wp³yw
ten jest widoczny zw³aszcza w konstytucjach dogmatycznych o Koœciele Lumen
gentium (rozdzia³ o Ludzie Bo¿ym) i o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum (problem
Tradycji) oraz w dekrecie o ekumenizmie Unitatis redintegratio i w Konstytucji
duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym Gaudium et spes. Od 1968
wyk³ada³ w Instytucie Katolickim w Pary¿u. Pawe³ VI nominowa³ go na cz³onka
Komisji ds. Dialogu ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, Jan Pawe³ II obdarzy³
godnoœci¹ kardyna³a (1994).
Lit.: J. Puyo, ¯ycie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, Warszawa 1982. – Yves Congar
(1904–1995), red. S.C. Napiórkowski, A. Czaja, K. Pek, Lublin 1998.

COUTURIER Paul, ur. 29 VII 1881, Lyon, zm. 24 III 1953, tam¿e, francuski
duchowny katolicki; pionier pojednania chrzeœcijañskiego opartego na wspólnocie
modlitwy. W 1906 uzyska³ œwiêcenia kap³añskie w Lyonie; bêd¹c duchownym,
podj¹³ studia w zakresie nauk przyrodniczych, po których ukoñczeniu naucza³
matematyki, fizyki i chemii w gimnazjum koœcielnym. Po I wojnie œwiatowej
zaj¹³ siê opiek¹ nad liczn¹ grup¹ emigrantów rosyjskich, dziêki którym odkry³
bogactwo liturgiczne oraz wartoœci teologiczne i duchowe Koœcio³a prawos³awnego. Od pocz¹tku lat 30. XX w. zaanga¿owa³ siê w Lyonie w organizowanie tygodnia modlitw o jednoœæ chrzeœcijan; doszed³ do przekonania, ¿e jego dotychczasowa formu³a, polegaj¹ca na mod³ach o powrót innych chrzeœcijan do Koœcio³a
rzymskokatolickiego, wymaga reinterpretacji. W artykule W sprawie psychologii
œwiatowego tygodnia modlitwy, opublikowanym 1935 na ³amach „Revue Apologétique”, sformu³owa³ pogl¹d, ¿e w miejsce odrêbnych modlitw (katolickiej,
prawos³awnej, anglikañskiej czy protestanckiej) konieczna jest modlitwa wspólna.
Jego opinia spotka³a siê z aprobat¹ przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów, którzy dali
temu wyraz w korespondencji, publikacjach i w uczestnictwie w obchodach powszechnego tygodnia modlitwy o jednoœæ chrzeœcijan. Jeszcze przed wybuchem II
wojny œwiatowej nowa formu³a obchodów tygodnia zadomowi³a siê w kilku krajach Europy Zachodniej, natomiast po 1945 zaczê³a zyskiwaæ zasiêg œwiatowy.
Od 1968 doroczne obchody tygodnia modlitwy przygotowuje zespó³ z³o¿ony z

46

LEKSYKON EKUMENISTÓW

oficjalnych przedstawicieli Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a rzymskokatolickiego. Dzie³o Couturiera kontynuuje we Francji Association Interconfessionelle
Unité Chrétienne z siedzib¹ w Lyonie.
Lit.: K. Za³êski, Paul Couturier. Przez modlitwê do jednoœci, “Jednota” 1980 nr 1, s. 5-6. – K.
Karski Paul Couturier — inicjator Tygodnia Modlitw o Jednoœæ, „¯ycie katolickie” 1985 nr 1, s.
108-114. – R. Obarski, Aposto³ jednoœci chrzeœcijañskiej – abbé Paul Couturier (1881-1953),
„Biuletyn Ekumeniczny” 2003 nr 2, s. 73-91.

CULLMANN Oscar, ur. 25 II 1902, Strasburg, zm. 16 I 1999, Chamonix,
francuski teolog ewangelicki, biblista i historyk Koœcio³a pierwotnego, ekumenista. Studia teologiczne ukoñczy³ w Strasburgu, tam te¿, w 1930, otrzyma³ katedrê
Nowego Testamentu na Wydziale Teologii Ewangelickiej. W 1938 przenosi siê do
Bazylei i na tamtejszym uniwersytecie obejmuje presti¿ow¹ katedrê Nowego Testamentu i historii Koœcio³a pierwszych stuleci. W latach 1945-48, pozostaj¹c profesorem w Bazylei, kieruje katedr¹ Nowego Testamentu w Strasburgu. Potem,
przez blisko 25 lat, dzieli czas miêdzy Bazyleê i Pary¿, gdzie wyk³ada na ró¿nych
wydzia³ach, m.in. na Wydziale Filozoficznym Sorbony. By³ te¿ zapraszany z cyklicznymi wyk³adami przez Wydzia³ Teologiczny Waldensów w Rzymie i Union
Theological Seminary w Nowym Jorku. W 1968 zosta³ rektorem Uniwersytetu w
Bazylei, w 1972 przeszed³ na emeryturê. Fakt podjêcia wyk³adów u waldensów w
Rzymie (1948) wykorzysta³ do nawi¹zania kontaktów z Instytutem Biblijnym,
którego rektorem by³ póŸniejszy kardyna³ i pierwszy przewodnicz¹cy watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan – o. Augustyn Bea. Przy tej okazji
pozna³ osobiœcie papie¿a Piusa XII, który zezwoli³ mu na zapoznanie siê z przebiegiem i rezultatami wykopalisk prowadzonych pod katedr¹ œw. Piotra. G³oœnym
echem w œwiecie katolickim odbi³a siê jego ksi¹¿ka Piotr – uczeñ, aposto³, mêczennik (1952), w której stwierdza³, ¿e istniej¹ wystarczaj¹ce podstawy do uznania, ¿e aposto³ Piotr przebywa³ w Rzymie i tam zgin¹³. Nie akceptowa³ natomiast
pogl¹du o sukcesji apostolskiego urzêdu Piotra i prymacie papie¿a. W 1957, nawi¹zuj¹c do organizowanej przez aposto³a Paw³a kolekty dla Jerozolimy, zaproponowa³ protestantom i katolikom wspólne zbieranie kolekt, co by³oby praktycznym
wyrazem ich solidarnoœci i znakiem „jednoœci w podziale”, która to jednoœæ ju¿
istnieje w Chrystusie. Uczestniczy³ w Soborze Watykañskim II (1962-65) na osobiste zaproszenie Jana XXIII. Jego publicznych wypowiedzi na temat przebiegu
obrad pilnie s³uchali zarówno ojcowie soborowi, jak i dziennikarze, którzy rozpowszechniali je w mass-mediach jako stanowisko reprezentatywne dla ca³ego protestantyzmu. Na jego opinie powo³ywa³o siê te¿ wielu mówców w auli soborowej.
Syntez¹ jego wieloletnich doœwiadczeñ i przemyœleñ w dziedzinie ekumenizmu
by³a ksi¹¿ka Einheit durch Vielfalt (jednoœæ przez wieloœæ, 1986), która spotka³a
siê z ¿ywym oddŸwiêkiem w wielu Koœcio³ach. Twierdzi³, ¿e „ka¿da konfesja
chrzeœcijañska ma niezbywalny dar Ducha, charyzmat, który powinna zachowaæ,
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pielêgnowaæ, oczyszczaæ i pog³êbiaæ, a nie wyzbywaæ siê go w imiê ujednolicenia”. Proponowa³ rzeczywist¹ wspólnotê w pe³ni samodzielnych Koœcio³ów, które
pozostaj¹c przy tradycji katolickiej, protestanckiej i prawos³awnej, zachowuj¹
swoje dary duchowe, nie po to jednak, by siê separowaæ, lecz utworzyæ wspólnotê wszystkich ludzi, którzy wzywaj¹ imienia Jezusa Chrystusa. Opowiada³ siê za
strukturalnym urzeczywistnieniem wspólnoty. Odrzuca³ jednak model z „urzêdem
Piotrowym”, gdy¿ na obecnym etapie stosunków miêdzywyznaniowych nie by³oby to rozwi¹zanie zadowalaj¹ce wszystkie strony. Proponowa³ rozwi¹zanie soborowe, przy czym sobór musia³by byæ niezale¿ny od papie¿a. W prezydium zgromadzenia soborowego zasiadaliby delegaci ró¿nych Koœcio³ów w liczbie proporcjonalnej do wielkoœci Koœcio³a, zaœ przedmiotem obrad by³yby wy³¹cznie sprawy
interesuj¹ce wszystkie autonomiczne Koœcio³y. Gremium to, nie roszcz¹c sobie
„prawa boskiego” (ius divinum), oznacza³oby dla wszystkich wiêcej ni¿ jakakolwiek konferencja, zw³aszcza gdyby decyzje podejmowano po modlitwie o œwiat³o
Ducha Œwiêtego. Decyzje te „nie mog³yby mieæ jednak hamuj¹cego wp³ywu na
dalszy rozwój charyzmatów ró¿nych Koœcio³ów”.
Lit.: K. Karski, Oscara Cullmanna wizja jednoœci Koœcio³a, „Rocznik Teologiczny ChAT”
1993 z. 2, s. 57-64. – K. GóŸdŸ, Teologia historii zbawienia wed³ug Oscara Cullmanna, Lublin
1996. – K. Karski, Oscar Cullmann (1902-1999), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999, z. 1
(43), s. 139-145.

CYRYL I, W³adimir Michaj³owicz Gundiajew, ur. 20 XI 1946, Leningrad,
16. patriarcha Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. 1965-70 studia teologiczne
w Seminarium i Akademii Duchownej w Leningradzie, 1969 wieczyste œluby
mnisze, przyjmuje imiê Cyryl, jednoczeœnie otrzymuje œwiêcenia diakoñskie i
kap³añskie, 1971 otrzymuje godnoœæ archimandryty, 1974-84 pe³ni funkcjê rektora
Akademii Duchownej w Leningradzie, 1976 otrzymuje sakrê biskupi¹, 1984 mianowany arcybiskupem smoleñskim i wiaziemskim, 1989 arcybiskup smoleñski i
kaliningradzki, jednoczeœnie staje na czele Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków
Miêdzykoœcielnych Patriarchatu, 1991 otrzymuje godnoœæ metropolity, 27 I 2009
wybrany patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rosji, 1 II intronizacja. W latach 1968-85
dzia³a³ w Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, 1968-74 by³ reprezentantem
Patriarchatu Moskiewskiego przy Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, od 1975 cz³onek
Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK, 2004 doktorat honorowy Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Lit.: Patriarcha Cyryl I, “Biuletyn Ekumeniczny” 2009 nr 1-4, s. 130-132.

CZAJKOWSKI Micha³ Franciszek, ur. 3 X 1934, Che³m¿a, teolog katolicki,
biblista i ekumenista. W 1958 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Studia: m.in. w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1960–63), École Biblique w Jerozolimie
(1964–66) oraz Angelicum w Rzymie; 1976-2004 pracownik naukowy Akademii

48

LEKSYKON EKUMENISTÓW

Teologii Katolickiej (od 1999 Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego) w
Warszawie (adiunkt, docent, profesor, prodziekan Wydzia³u Teologicznego przez
dwie kadencje, kierownik Katedry Introdukcji Biblijnej i Katedry Teologii Ekumenicznej). W dzia³alnoœci teologiczno-duszpasterskiej zabiega o realizacjê postulatów Soboru Watykañskiego II, zw³aszcza w odniesieniu do roli œwieckich w
Koœciele, odnowy biblijnej i liturgicznej oraz ekumenizmu; cz³onek-za³o¿yciel
(2002-2006 wspó³przewodnicz¹cy) Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, cz³onek
Zarz¹du Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, cz³onek Rady Episkopatu
ds. Dialogu z Judaizmem, Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Koœcio³em Adwentystów Dnia Siódmego. Laureat wielu nagród ekumenicznych, m.in. odznaczony
Miêdzyreligijnym Z³otym medalem „Pokój przez dialog” Miêdzynarodowej Rady
Chrzeœcijan i ¯ydów. Uczestnik niemal wszystkich wa¿niejszych uroczystoœci i
wydarzeñ ekumenicznych nie tylko w Warszawie. Czêsto s³u¿y³ S³owem Bo¿ym
w œwi¹tyniach Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Kilkakrotnie przeprasza³ chrzeœcijan z tych Koœcio³ow za winy, jakie pope³nili wobec nich
rzymscy katolicy. Wniós³ równie¿ powa¿ny wk³ad do pojednania chrzeœcijañsko¿ydowskiego. Przez wiele lat, przy ró¿nych okazjach, apelowa³ wytrwale, aby nauczanie Koœcio³a o ¯ydach i judaizmie znalaz³o w³aœciwe miejsce w katolickim
zwiastowaniu, katechezie i wychowaniu seminaryjnym. W publicystyce i kazaniach bez ogródek mówi³ o przewinach chrzeœcijan wobec ¯ydów, nie wy³¹czaj¹c
w³asnego Koœcio³a. S³owem pisanym i mówionym udowadnia³ wyraŸnie, ¿e antysemityzm jest grzechem. By³ jednym z inicjatorów ustanowienia dorocznego Dnia
Judaizmu, który od 1998 jest obchodzony 17 stycznia, w przeddzieñ dorocznego
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek oraz
kilkuset artyku³ów, rozpraw i publikacji popularnonaukowych, g³ównie o tematyce biblijnej i ekumenicznej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: Apokalipsa jako
ksiêga profetycznego orêdzia napomnienia, pokrzepienia i nadziei (1987), Lud
Przymierza (1992), Egzystencjalna lektura Biblii (1993).
Lit.: G. Polak, Ks. Micha³ Czajkowski – w 60. rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, z. 2 (34), s. 113-116. – Z. Tranda, Ks. prof. Micha³ Czajkowski – teolog ekumenista. W 70-lecie urodzin, „Jednota” 2004 nr 10, s. 14. – S³owo pojednania. Ksiêga pami¹tkowa
z okazji siedemdziesi¹tych urodzin Ksiêdza Micha³a Czajkowskiego, red. ks. Julian Warzecha,
Warszawa 2004.
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D
DAMASKINOS, Basil Papandreu, ur. 23 II 1936, Kato Chryssovitsa (grecka
Etolia), zm. 5 XI 2011, Genewa. 1955-59 studiuje teologiê w Wy¿szej Szkole Teologicznej na wyspie Chalki. 1959 œwiêcenia na diakona i dalsze studia na uniwersytetach w Marburgu i Bonn, 1966 obrona doktoratu w Atenach, 1961 œwiêcenia kap³añskie i zwi¹zany z nimi tytu³ archimandryty, 1968 teologiczny doradca delegacji
Patriarchatu Konstantynopola na IV Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali, 1969 nominacja przez Atenagorasa I na kierownika Centrum Prawos³awnego w Chambésy k. Genewy, 1970 nominacja biskupia, 1982-2003 metropolita Szwajcarii. Blisko zwi¹zany z Fundacj¹ „Pro Oriente” za³o¿on¹ przez kard.
Franza Königa z Wiednia. 1974 uczestniczy w konsultacji „Koinonia”, która przygotowywa³a dialog teologiczny miêdzy katolikami i prawos³awnymi. 1980 wspó³przewodnicz¹cy Komisji Mieszanej dla Dialogu Koœcio³a Prawos³awnego z Koœcio³em Starokatolickim, 1988 wspó³przewodnicz¹cy Komisji dla Dialogu Koœcio³a
Prawos³awnego z orientalnymi Koœcio³ami narodowymi, 1986-92 cz³onek Prezydium Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Odegra³ istotn¹ rolê w przygotowaniu
Soboru Ogólnoprawos³awnego, w 1969 zostaje sekretarzem Sekretariatu dla „Przygotowania Œwiêtego i Wielkiego Soboru Koœcio³a Prawos³awnego”, potem tak¿e
sekretarzem wszystkich miêdzyprawos³awnych komisji przygotowawczych. Jego
praca by³a wysoko oceniona przez wszystkie Koœcio³y prawos³awne.
DANIEL, Dan Ilie Ciobotea, ur. 22 VII 1951, Debreszti (zachodnia Rumunia), 1970-76 studia teologiczne w Sibiu i Bukareszcie, potem na wydzia³ach teo-
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logii protestanckiej w Strasburgu i katolickiej we Fryburgu Bryzgowijskim, 1979
doktorat w Strasburgu, 1980 w Bukareszcie, 1980-88 profesor Instytutu Ekumenicznego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy, jednoczeœnie dzia³alnoœæ dydaktyczna w Genewie i we szwajcarskim Fryburgu, 1987 przyjmuje mnisze postrzy¿yny i zostaje doradc¹ patriarchy Teoktista I ds. ekumenicznych, 1990
sakra biskupia, nominacja na metropolitê Mo³dawii i Bukowiny, 1992 profesor
teologii prawos³awnej Uniwersytetu w Jassach na wydziale utworzonym z jego
inicjatywy. Od 1990 zasiada w prezydium Konferencji Koœcio³ów Europejskich,
1991-98 cz³onek Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. We wrzeœniu 2007
wybrany patriarch¹ Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
DAVIDSON Randall Thomas, ur. 7 IV 1848, Muirhouse ko³o Edynburga, zm.
25 V 1930, Chelsea. Teologiê studiowa³ w Oxfordzie i w 1877 zosta³ kapelanem
arcybiskupa Canterbury. 1883 dziekan Windsoru, 1891 biskup Rochester, 1895
biskup Winchester, 1903-1928 arcybiskup Canterbury i honorowy zwierzchnik
Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich. By³ wybitnym przywódc¹ koœcielnym
pierwszej po³owy XX w. popieraj¹cym rodz¹cy siê ruch ekumeniczny. W 1910
wyg³osi³ przemówienie inauguracyjne podczas I Œwiatowej Konferencji Misyjnej
w Edynburgu. Decyzj¹ t¹ prze³ama³ opór w ³onie Koœcio³a anglikañskiego wobec
wspó³pracy z Koœcio³ami protestanckimi. Tym samym zapewni³ udzia³ anglikanów w d¹¿eniach ekumenicznych. Przewodniczy³ konferencjom biskupów anglikañskich z ca³ego œwiata (tzw. Konferencje w Lambeth) w 1908 i 1920 r. Pierwsza
da³a zielone œwiat³o rozmowom na temat jednoœci Koœcio³a z Jednot¹ Bratersk¹ i
Koœcio³em Luterañskim Szwecji, druga wystosowa³a „Apel do ca³ego ludu chrzeœcijañskiego”, który sta³ siê podstaw¹ dla wszelkich anglikañskich wysi³ków na
rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci. Tak¿e tzw. rozmowy mechliñskie, czyli nieoficjalny dialog katolicko-anglikañski prowadzony w latach 1921-25 przez przedstawicieli nurtu wysokoœcielnego w Koœciele anglikañskim z francuskojêzycznymi katolikami, odbywa³y siê za jego wiedz¹ i zgod¹. W latach 1920-30 pe³ni³ funkcjê
honorowego prezydenta Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów.
DEISSMANN Adolf, ur. 7 XI 1866, Langenscheid-Lahn, zm. 5 IV 1937,
Wünsdorf k. Berlina, niemiecki teolog ewangelicki, biblista. Wyrós³ w konserwatywno-pietystycznym domu rodzinnym. Jak ojciec i dziadek poœwiêci³ siê studiom
teologicznym, które odby³ w Tybindze, Berlinie i Herborn (1885-1889). Po zdaniu egzaminów koœcielnych i krótkiej praktyce duszpasterskiej w 1891 udaje siê
do Marburga, gdzie pog³êbia wiedzê teologiczn¹ i filologiczn¹. W 1892 zostaje
docentem w Marburgu, 1895 duchownym i docentem w Seminarium Teologicznym w Herborn, 1897 profesorem Nowego Testamentu w Heidelbergu i w 1908 w
Berlinie. Jako pierwszy zwróci³ uwagê na znaczenie odkrytych w Egipcie papiru-
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sów dla zrozumienia greki biblijnej. 1926-28 pracowa³ przy wykopaliskach archeologicznych w Efezie. Na synodach generalnych Koœcio³a Ewangelickiego Unii
Staropruskiej w 1925 i 1927 nalega³ na wprowadzenie urzêdu biskupa w miejsce
superintendenta generalnego. By³ te¿ znany jako wybitny przywódca ruchu ekumenicznego. Aktywnie wspó³pracowa³ nie tylko z Œwiatowym Zwi¹zkiem Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów, lecz równie¿ z
ruchami Praktycznego Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju Koœcio³a. By³ uczestnikiem I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925) i I Œwiatowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju
Koœcio³a w Lozannie (1927). Od 1929 by³ cz³onkiem Rady Ekumenicznej Praktycznego Chrzeœcijañstwa.
DEMBOWSKI Bronis³aw, ur. 2 X 1927, Komorowo k. Ostrowii Mazowieckiej, teolog i filozof katolicki, biskup w³oc³awski. Po studiach filozoficznych na
Uniwersytecie Warszawskim wst¹pi³ do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, gdzie w 1953 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie; 1956-92 rektor
koœcio³a Œw. Marcina w Warszawie, parafii, z któr¹ zwi¹zane s¹ œciœle pocz¹tki
ruchu ekumenicznego w Koœciele rzymskokatolickim w Polsce; tutaj, 10 stycznia
1962 odby³o siê pierwsze nabo¿eñstwo ekumeniczne zorganizowane przez Koœció³ rzymskokatolicki z udzia³em przedstawicieli Koœcio³ów ewangelickich i prawos³awnego. 1992-2003 biskup w³oc³awski; cz³onek wielu komisji i zespo³ów
Konferencji Episkopatu Polski: 1996 cz³onek Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu,
1997-2010 wspó³przewodnicz¹cy Komisji Katolicko-Mariawickiej ds. Dialogu,
2001 przewodnicz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Niewierz¹cymi, cz³onek Rady ds.
Dialogu Religijnego.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 61-62.

DEVANANDAN Paul David, ur. 9 VII 1901, Madras, zm. 10 IX 1962, Dehradun (Indie), duchowny Koœcio³a Indii Po³udniowych, dzia³acz ruchu ekumenicznego, pionier dialogu miêdzyreligijnego; studiowa³ teologiê i filozofiê na uniwersytecie w Madrasie i w Pacific School of Religion w Berkeley oraz filozofiê religii na Uniwersytecie Yale (doktorat); dzia³acz Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku
M³odych Mê¿czyzn (YMCA) w Indiach i Wschodnioazjatyckiej Konferencji
Chrzeœcijañskiej; 1958–62 dyrektor Christian Institute for the Study of Religion
and Society w Bangalurze; redaktor „Religion and Society”; jeden z g³ównych referentów podczas III Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w New
Delhi (1961); wyk³ada³ teologiê, filozofiê i religioznawstwo w Selly Oak w Birmingham, Union Theological Seminary w Nowym Jorku i na uniwersytecie w
Cambridge; autor prac poœwiêconych dialogowi chrzeœcijañstwa z hinduizmem i
sytuacji chrzeœcijañstwa w Azji: Christian Concern in Hinduism (1961), Christian
Issues in Southern Asia (1963).

52

LEKSYKON EKUMENISTÓW

DIBELIUS Otto, ur. 15 V 1880, Berlin, zm. 31 I 1967, tam¿e, niemiecki teolog ewangelicki i dzia³acz antynazistowski. Studia teologiczne w Berlinie i Wittenberdze, 1906 ordynowany na duchownego, pracowa³ w ró¿nych parafiach
(m.in. Gubin, Gdañsk, Berlin), 1921 zostaje nadradc¹ koœcielnym, 1925 superintendentem generalnym okrêgu Brandenburg Koœcio³a Ewangelickiego Unii Staropruskiej (KEUS). 1933 pozbawiony urzêdu przez w³adze hitlerowskie, podejmuje
dzia³alnoœæ w opozycyjnym wobec nazizmu Koœciele Wyznaj¹cym. 1945-66 biskup Koœcio³a Ewangelickiego Berlin-Brandenburg, jednoczeœnie, w latach 194961 przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Bezpoœrednio po pierwszej wojnie œwiatowej nale¿a³ do g³ównych rzeczników zachowania ³¹cznoœci organizacyjnej z KEUS tej czêœci Koœcio³a, która znalaz³a siê w
granicach pañstwa polskiego. W tym celu rozpowszechnia³ pogl¹d, i¿ granice pañstwowe nie s¹ granicami koœcielnymi. Polemizowa³ w tej sprawie z biskupem Juliuszem Bursche; w ksi¹¿ce Das Jahrhundert der Kirche (1926) niesprawiedliwie
i jednostronnie przedstawi³ sylwetkê polskiego biskupa. W 1910 wzi¹³ udzia³ w I
Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu. Wspó³pracowa³ ze Œwiatowym
Zwi¹zkiem Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów,
uczestnicz¹c m.in. w konferencji regionalnej w Wolnym Mieœcie Gdañsku (1926).
Bra³ udzia³ w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925) i w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do
Spraw Wiary i Ustroju w Lozannie (1927), gdzie przewodniczy³ sekcji V: „Urz¹d
duchowny Koœcio³a”. W paŸdzierniku 1945 wraz z innymi cz³onkami EKD podpisa³ dokument, w którym najwy¿si przedstawiciele protestantyzmu niemieckiego
publicznie obwinili siê za rozwój wydarzeñ w okresie rz¹dów nazistowskich (tzw.
Stuttgarckie Wyznanie Winy). W latach 1954-61 by³ cz³onkiem Prezydium Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
DICKINSON Willoughby Hyett, ur. 9 IV 1859, Stroud, Gloucestershire, zm.
31 V 1943, lord, z wykszta³cenia prawnik; cz³onek parlamentu brytyjskiego; przez
pewien czas pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Wydzia³u do Spraw Mniejszoœci
Ligi Narodów i prezydenta Miêdzynarodowej Federacji Przyjació³ Ligi Narodów;
jeden z najwp³ywowszych dzia³aczy Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni
miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów.
DIÉTRICH Suzanne de, ur. 29 I 1891, Niederbronn (Alzacja), zm. 24 I 1981,
Strasburg, dzia³aczka ruchu ekumenicznego, pisarka religijna. Pochodzi³a z luterañskiej rodziny przemys³owców. W 1913 uzyska³a dyplom in¿yniera elektryka na
uniwersytecie w Lozannie, nie powróci³a jednak do rodzinnych zak³adów hutniczych, lecz podjê³a dzia³alnoœæ w Chrzeœcijañskim Zwi¹zku Studentów Francji i
w miêdzynarodowym ruchu m³odzie¿owym; pe³ni³a funkcjê wiceprezydenta
Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich (1922–32) oraz Œwiatowej Or-
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ganizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Kobiet (YWCA, 1936–38). Mimo
k³opotów zdrowotnych (trudnoœci w chodzeniu) wiele podró¿owa³a po Europie, a
tak¿e do obu Ameryk i Indii. Odegra³a wa¿n¹ rolê w ruchu ekumenicznym w
okresie od II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa
w Oksfordzie (1937) po I Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK) w Amsterdamie (1948). Podczas I Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y
Chrzeœcijañskiej w Amsterdamie (1939) prowadzi³a pracê biblijn¹. Podczas
II wojny organizowa³a w Genewie pomoc dla potrzebuj¹cych, m.in. ¯ydów. W
1946–54 by³a wicedyrektorem Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey k. Genewy; prowadzi³a studia biblijne, które opiera³a na fundamentalnej jednoœci orêdzia
chrzeœcijañskiego. Od 1956 mieszka³a w Pary¿u; uczestniczy³a w licznych kursach i kongresach, prowadzi³a dzia³alnoœæ pisarsk¹ oraz anga¿owa³a siê w prace
nad odnow¹ liturgii Koœcio³a reformowanego Francji. Diétrich zaliczana jest do
najwybitniejszych teologów œwieckich wspó³czesnoœci. Jej prace, poœwiêcone
przede wszystkim czytaniu i rozumieniu Pisma Œwiêtego, zosta³y prze³o¿one na
wiele jêzyków (m.in. arabski, perski i hindi). Og³osi³a m.in.: The Rediscovering of
the Bible (1941), Bo¿y plan zbawienia (1943, wyd. pol. 1967), Cinquante ans
d’histoire de la Féderation Universelle (1946), The Witness in Community (1958),
Free Men (1959).
Lit.: K. Karski, Suzanne de Diétrich, „Jednota” 1975 nr 11, s. 12-14. I. Niewieczerza³, Suzanne de Diétrich, 1891-1981, „Jednota” 1981 nr 4, s. 12-13. – K. Karski, Kobiety w s³u¿bie ekumenii, „¯ycie Katolickie” 1985 nr 3, s. 148-157.

DIETZ Edward, ur. 28 VI 1911, Warszawa, zm. 3 VIII 1988, Sopot, duchowny luterañski, d³ugoletni proboszcz w Sopocie, senior diecezji pomorskowielkopolskiej. Ukoñczy³ Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, studia uzupe³niaj¹ce odby³ w Berlinie. Po ordynacji na duchownego
(1936) zosta³ wikariuszem w ¯yrardowie. W latach 1938-1939 pracowa³ jako polski prefekt w Siemianowicach Œl¹skich i w Katowicach. Podczas II wojny œwiatowej pozbawiony urzêdu przebywa³ w Warszawie. W latach 1945-1946 by³ delegatem Konsystorza na Górny Œl¹sk. Od 1946 a¿ do przejœcia na emeryturê w 1983
by³ zwi¹zany z parafi¹ w Sopocie, jako administrator i proboszcz, k³ad¹c podwaliny pod organizacjê powojennego polskiego ¿ycia ewangelickiego na Wybrze¿u.
W 1960 zosta³ wybrany seniorem diecezji pomorsko wielkopolskiej. W pierwszych latach powojennych by³ przewodnicz¹cym Komisji M³odzie¿y przy Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej i Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Gdañsku, w
latach póŸniejszych – prezesem Oddzia³u Wojewódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej w Gdañsku.
DIMITRIOS I, Dimitrios Papadopoulos, ur. 8 IX 1914, Stambu³, zm. 3 X
1991, tam¿e, patriarcha ekumeniczny Konstantynopola, honorowy zwierzchnik
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wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych; ukoñczy³ studia teologiczne w klasztorze
na wyspie Chalki (Turcja) i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie (1942); 1964 konsekrowany na biskupa Elaia, II 1972 mianowany metropolit¹ Tenedos i Imros; 13 VII
1972, po œmierci Atenagorasa I, wybrany na stanowisko patriarchy ekumenicznego, uzyska³ tym samym godnoœæ primus inter pares [‘pierwszy wsród równych’]
w gronie zwierzchników autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych; kontynuowa³ przygotowania Atenagorasa I do soboru wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych (niezrealizowany); pog³êbia³ i poszerza³ ekumeniczne kontakty z innymi
Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, m.in. spotka³ siê z papie¿em Paw³em VI (Rzym
1975) i anglikañskim arcybiskupem Canterbury (1987), odwiedzi³ Œwiatow¹ Radê
Koœcio³ów w Genewie; jego spotkanie z papie¿em Janem Paw³em II w siedzibie
patriarchatu Konstantynopola w Stambule 1979 rozpoczê³o oficjalny dialog katolicko-prawos³awny; przyczyni³ siê tak¿e do podjêcia na prze³omie lat 70. i 80. XX
w. przez Koœcio³y prawos³awne rozmów ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych.
DIONIZY, Konstantyn Waledyñski, ur. 4 V 1876, Murom (Rosja), zm. 15
III 1960, Warszawa, prawos³awny arcybiskup warszawski i metropolita ca³ej Polski (1923–48), zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Ukoñczy³ ni¿sz¹ szko³ê duchown¹, seminarium oraz Akademiê Duchown¹ w
Kazaniu (1900); 1897 z³o¿y³ œluby zakonne i przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W
1901–02 wyk³ada³ w seminarium duchownym w Symferopolu, póŸniej zosta³ rektorem seminarium duchownego w Che³mie Lubelskim (do 1911). W 1911–13
przebywa³ w Rzymie, gdzie m.in. kontynuowa³ studia nad zabytkami starochrzeœcijañskimi. W 1913 konsekrowany na biskupa krzemienieckiego; od 1922 arcybiskup wo³yñski i krzemieniecki. D¹¿y³ do unormowania ¿ycia Koœcio³a prawos³awnego we wszystkich dziedzinach. Mimo sprzeciwu patriarchatu moskiewskiego, uzyska³ od patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola autokefaliê dla
polskiego Koœcio³a prawos³awnego (1924); doprowadzi³ te¿ do wydania dekretu
prezydenta o stosunku pañstwa do Koœcio³a prawos³awnego (1938). Przyczyni³ siê
do utworzenia Studium Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Warszawskiego
(1925, profesor i kierownik tam¿e). Zorganizowa³ szko³ê teologiczn¹ dla mnichów
w £awrze Poczajowskiej oraz szko³ê dla dyrygentów chórów cerkiewnych w
klasztorach w Jab³ecznej i Krzemieñcu. By³ wybitnym znawc¹ archeologii chrzeœcijañskiej, autorem licznych prac z tej dziedziny, a tak¿e z teologii pastoralnej.
Prowadzi³ o¿ywion¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ (powo³a³ metropolitalne Towarzystwo Dobroczynnoœci) i wydawnicz¹ (za³o¿y³ drukarniê, w której drukowano ksiêgi liturgiczne, podrêczniki do nauki religii, skrypty uniwersyteckie oraz ksi¹¿ki
religijne). Organizowa³ zjazdy misjonarskie i nauczycieli religii. Powo³a³ Misjê
Prawos³awn¹ na £emkowszczyŸnie. Otwarty wobec d¹¿eñ ekumenicznych;
uczestnik miêdzynarodowych konferencji ekumenicznych, m.in. obu Œwiatowych
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Konferencji ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lozannie (1927) i Edynburgu (1937)
oraz II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie (1937); wspó³pracowa³ tak¿e z Koœcio³ami ewangelickimi w
ramach polskiego oddzia³u Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy
Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów. Po wybuchu II wojny œwiat. zmuszony
przez Niemców do z³o¿enia urzêdu i osadzony w areszcie domowym w Otwocku; IX 1940, po podpisaniu deklaracji lojalnoœci, ponownie obj¹³ rz¹dy w Koœciele dzia³aj¹cym na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie podj¹³
starania o odbudowê ¿ycia koœcielnego w nowej rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej; 1948 pozbawiony przez w³adze komunistyczne funkcji zwierzchnika
Koœcio³a, ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ na wygnaniu w Sosnowcu i Warszawie.
Og³osi³ m.in.: Przegl¹d historyczny rosyjskiej literatury pastorologicznej wieku
XIX (1925), Improwizacja i jej znaczenie w kaznodziejstwie koœcielnym (1928),
Archeologia chrzeœcijañska, jej charakter i jej metoda naukowa (1928), Najnowsze wykopaliska i odkrycia w katakumbach rzymskich (1928), Christianstwo
i iskusstwo (1935).
Lit.: K. Urban Przyczynek do losów metropolity Dionizego Waledyñskiego po drugiej wojnie
œwiatowej, „Wiadomoœci Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego” 1990 nr 4. – M.
Bendza Metropolita Dionizy jako kierownik Studium Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Warszawskiego, „Rocznik Teologiczny ChAT” 2000 z. 1. – S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyñski) 1876-1960, Warszawa 2010.

DU PLESSIS David J., ur. 7 II 1905, Afryka Pd., zm. 2 II 1987, Pasadena
(Kalifornia), dzia³acz ekumeniczny, duchowny zielonoœwi¹tkowy; pochodzi³ z rodziny francuskich hugenotów; 1928 ordynowany na duchownego Apostolic Faith
Mission of South Africa; 1949 zamieszka³ w USA; przez wiele lat by³ czo³ow¹
postaci¹ w relacjach miêdzy Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi a ruchem ekumenicznym; 1947–58 sekretarz generalny Œwiatowej Konferencji Zielonoœwi¹tkowców; uczestnik konferencji organizowanych przez Miêdzynarodow¹ Radê Misyjn¹ oraz wielu zgromadzeñ ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1954–83);
prowadzi³ dzia³alnoœæ kaznodziejsk¹ w ponad 50 krajach, wyk³ada³ na licznych
uczelniach teologicznych na temat ruchu zielonoœwi¹tkowego; inicjator charyzmatycznego ruchu odnowy w USA w latach 60. XX w. we wszystkich wyznaniach chrzeœcijañskich; przez wiele œrodowisk zielonoœwi¹tkowych traktowany
podejrzliwie z powodu kontaktów z ŒRK i Koœcio³em rzymskokatolickim; jedyny
zielonoœwi¹tkowy obserwator na Soborze Watykañskim II; przyczyni³ siê do podjêcia i rozwoju dialogu katolicko-zielonoœwi¹tkowego (1972); znany pod przydomkiem „Mister Pentecost”.
Lit.: Mister Pentecost, Warszawa 1994.

DUPREY Pierre, ur. 26 XI 1922, Croix (Francja), zm. 13 V 2007, Rzym, ekumenista, hierarcha watykañski, biskup (od 1990); po ukoñczeniu seminarium
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Zgromadzenia Ojców Bia³ych przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie (1950), nastêpnie studiowa³ w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie (doktorat 1953) oraz na
Uniwersytecie Œw. Józefa w Bejrucie (jêzyk i literatura arabska, 1954–56); 1956–
63 profesor teologii dogmatycznej i historii dogmatów w Saint Anne Seminary w
Jerozolimie oraz redaktor „Proche Oriente”; 1961 by³ goœciem na I Ogólnoprawos³awnej Konferencji na Rodos; uczestniczy³ w pierwszej sesji Soboru Watykañskiego II jako „teologiczny opiekun” obserwatorów nierzymskokatolickich; od
1963 podsekretarz, 1983-99 sekretarz watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan (od 1989 Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan); cz³onek Wspólnej
Grupy Roboczej Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a rzymskokatolickiego (od
1965), 1971–83 ³¹cznik miêdzy Sekretariatem a Komisj¹ Wiara i Ustrój ŒRK; reprezentowa³ Sekretariat w dialogu dwustronnym z Koœcio³ami prawos³awnymi i
orientalnymi (koptyjskim, syryjsko-malankarskim, asyryjskim), Wspólnot¹ Koœcio³ów Anglikañskich, Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹, Œwiatowym Aliansem
Koœcio³ów Reformowanych i Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi; od 1983 wiceprzewodniczacy watykañskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z ¯ydami; cz³onek komitetu wykonawczego Ekumenicznego Instytutu Badañ Teologicznych w
Tantur k. Jerozolimy.
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E
EMILIANOS, Timidis, ur. 10 III 1916, Azja Mniejsza, zm. 22 II 2008,
Aigion (Grecja), teologiê studiowa³ na wyspie Chalki, 1941 œwiêcenia kap³añskie, 1947 udaje siê do Londynu, gdzie zostaje wikariuszem generalnym i sekretarzem osobistym egzarchów Europy Zachodniej i metropolitów Tiatyry: Germanosa i Atenagorasa. Dalsze studia teologiczne (zw³aszcza w teologii pastoralnej) w Oxfordzie (do 1951). 1966 promocja doktorska na Uniwersytecie w
Salonikach. 1959-85 sta³y przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Synod Patriarchatu wybra³ go w
1960 biskupem Meloa. 1967 zostaje tytularnym metropolit¹ Kalabrii, 1968 –
metropolit¹ Silivria. By³ obserwatorem na Soborze Watykañskim II (1962-65)
oraz przewodnicz¹cym Komisji Miêdzyprawos³awnej do Teologicznego Dialogu z Luteranami.
EMMEN Egbert, ur. 18 III 1902, Den Bojmel (Holandia), zm. 9 XI 1985, Zutphen (Holandia). 1946-67 sekretarz generalny Koœcio³a Reformowanego Holandii, inicjator powo³ania do ¿ycia Konferencji Koœcio³ów Europejskich, 1959-71
przewodnicz¹cy Prezydium i Komitetu Doradczego KKE, potem honorowy prezydent KKE.
ENHOLC Aleksander, ur. 1893, zm. 13 II 1968, Warszawa, wieloletni (w
okresie przed- i powojennym) dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Polsce (przeszed³ na emeryturê z koñcem czerwca 1967), cz³o-
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nek Koœcio³a Anglikañskiego, potem Ewangelicko-Reformowanego, 1945 cz³onek Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce. W Koœciele Ewangelicko-Reformowanym by³ cz³onkiem Kolegium Koœcielnego w Warszawie i radc¹ œwieckim
Konsystorza.
ETCHEGARAY Roger, ur. 25 IX 1922, Espelette k. Bayonne (Francja),
dzia³acz spo³eczny, ekumenista, dyplomata watykañski, kardyna³; studiowa³ w
seminarium duchownym w Bayonne i na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie (doktor prawa kanonicznego); po œwiêceniach kap³añskich 1947 podj¹³ pracê w macierzystej archidiecezji najpierw jako wikary, póŸniej — sekretarz biskupa; 1960 mianowany wikariuszem generalnym, 1966 — sekretarz Konferencji Episkopatu Francji; od 1969 biskup pomocniczy w Pary¿u, od 1970 arcybp
Marsylii, od 1979 — kardyna³; jako pierwszy przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatów Europy (1971–80) nawi¹za³ oficjaln¹ wspó³pracê z Koœcio³ami
protestanckimi i prawos³awnymi, zrzeszonymi w Konferencji Koœcio³ów Europejskich; przewodnicz¹cy Papieskiej Komisji (od 1988 Rady) Iustitia et Pax (od
1984) i Papieskiej Rady Cor Unum (do 1994); pe³ni¹c te funkcje, rozwija³
wspó³pracê z odpowiednimi agendami Œwiatowej Rady Koœcio³ów; by³ odpowiedzialny za przygotowania do jubileuszu 2000 (od 1994 przewodnicz¹cy powo³anego specjalnie w tym celu papieskiego komitetu); wielokrotny wys³annik
papie¿a Jana Paw³a II do regionów i pañstw objêtych kryzysami spo³eczno-politycznymi (Pó³wysep Ba³kañski, Etiopia, Angola, Ruanda), a tak¿e do krajów, z
którymi Watykan nie utrzymuje oficjalnych kontaktów dyplomatycznych (np.
Chiny, Kuba, Wietnam).
EVDOKIMOV Paul, ur. 2 VIII 1901, Petersburg, zm. 16 IX 1970, Meudon k.
Pary¿a, rosyjski teolog prawos³awny, ekumenista. 1921 wyemigrowa³ z Rosji,
1923 przyby³ do Francji, 1924-28 studiowa³ na Sorbonie (filozofia) i w Instytucie
Œw. Sergiusza w Pary¿u (teologia); tam¿e od 1953 wyk³adowca i kierownik katedry teologii moralnej. Wspó³pracowa³ ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, zw³aszcza z
Instytutem Ekumenicznym w Bossey k. Genewy jako profesor i cz³onek kuratorium (1950-68) oraz z Komisj¹ Wiara i Ustrój.
EVERT Ludwik Józef, ur. 23 IX 1863, Kielce, zm. 20 III 1945, Grodzisk Mazowiecki, znany ksiêgarz i wydawca; 1928 senator RP; prezes Kolegium Koœcielnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œw. Trójcy w Warszawie. W okresie miêdzywojennym uczestnik spotkañ polskiego oddzia³u Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów oraz Rady
Koœcio³ów Ewangelickich w Polsce.

59

LEKSYKON EKUMENISTÓW

F
FEDOROWICZ Aleksander, ur. 16 VI 1914, Klebanówka ko³o Podwo³oczysk (Podole), zm. 15 VII 1965, Warszawa, duchowny katolicki, duszpasterz,
rekolekcjonista. 1942 – œwiêcenia kap³añskie, 1945-52 kapelan i wychowawca
niewidomej m³odzie¿y w Laskach pod Warszaw¹, 1951-65 – proboszcz parafii
w Izabelinie. 10 stycznia 1962, podczas pierwszego nabo¿eñstwa ekumenicznego zorganizowanego przez Koœció³ rzymskokatolicki w koœciele œw. Marcina w
Warszawie by³ poproszony o wyg³oszenie kazania; nie dokoñczy³ go ze wzglêdu
na g³êbokie wzruszenie spowodowane obecnoœci¹ przedstawicieli innych Koœcio³ów.
FISCHER Jean Eugene, ur. 8 VII 1933, Tunis. Szwajcar, cz³onek Koœcio³a reformowanego, z wykszta³cenia in¿ynier mechanik, 1956 z ramienia Paryskiego
Ewangelickiego Towarzystwa Misyjnego przebywa w dzisiejszym Zimbabwe w
celu przysposobienia m³odych ludzi do zawodu, 1963-83 sekretarz afrykañski, nastêpnie wicedyrektor i dyrektor Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej, S³u¿by dla
UchodŸców i Œwiata Œwiatowej Rady Koœcio³ów, od 1983 referent kantonów
francuskich w organizacji Pomocy Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii (HEKS),
1987-97 sekretarz generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich.
FISHER Geoffrey Francis, ur. 5 V 1887, Higham (Anglia), zm. 15 IX 1972,
Sherborne. 1945 zostaje arcybiskupem Canterbury, 1948 przewodniczy inauguracyjnemu posiedzeniu Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie, 1948-54
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cz³onek Prezydium ŒRK. W póŸniejszym okresie proponowa³, by Rada przekszta³ci³a siê w organizacjê pomocy miêdzykoœcielnej, co u³atwi³oby przyst¹pienie do niej Koœcio³a rzymskokatolickiego. W 1960, jako pierwszy arcybiskup
Canterbury, spotka³ siê z papie¿em Janem XXIII; w tym samym roku spotka³ siê
tak¿e z prawos³awnym patriarch¹ Jerozolimy i z patriarch¹ ekumenicznym Konstantynopola.
FLOROWSKIJ Georgij, ur. 28 VIII 1893, Odessa (Ukraina), zm. 11 IX 1979,
Princeton (Nowy Jork, USA). Studiowa³ najpierw filozofiê, w 1920 zosta³ docentem prywatnym, wyemigrowa³ do Pragi, gdzie poœwiêci³ siê samodzielnym studiom teologicznym. 1926 powo³any na katedrê patrologii w Instytucie œw. Sergiusza w Pary¿u. 1932 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie. 1948 emigruje do USA,
gdzie najpierw kieruje Prawos³awnym Seminarium œw. W³odzimierza, w 1956
podejmuje pracê w Uniwersytecie Harvarda, po przejœciu na emeryturê wyk³ada
na Uniwersytecie Princeton. By³ reprezentantem samokrytycznej odnowy teologii
prawos³awnej i jednoczeœnie ostrym polemist¹ z teologi¹ zachodni¹. Ju¿ wczeœnie
sta³ siê gorliwym, choæ czêsto tak¿e niewygodnym wspó³pracownikiem ruchu
ekumenicznego. W 1937 reprezentowa³ stanowisko prawos³awne na II Œwiatowej
Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Edynburgu. Na I Zgromadzeniu
Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948) zosta³ cz³onkiem
Komitetu Naczelnego; by³ nim do 1961. W 1950 wywar³ decyduj¹cy wp³yw na
kszta³t Deklaracji eklezjologicznej z Toronto „Koœció³, Koœcio³y i Œwiatowa
Rada Koœcio³ów”. Wspó³pracowa³ z Komisj¹ Wiara i Ustrój ŒRK. W latach 195457 by³ wiceprzewodnicz¹cym Krajowej Rady Koœcio³ów w USA. Bra³ udzia³ jako
obserwator w Soborze Watykañskim II.
FRIELING Reinhard, ur. 15 VI 1936, Dortmund, teolog, dzia³acz ekumeniczny, duchowny ewangelicki. Studiowa³ teologiê w Marburgu, Münster i w Instytucie Ekumenicznym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy. Pocz¹tkowo duszpasterz w Westfalii, od 1967 pracownik Instytutu Badañ Konfesyjnych (Konfessionskundliches Institut) w Bensheim, 1981–99 jego dyrektor;
jako referent ds. ekumenizmu zajmowa³ siê relacjami ewangelicko-katolickimi,
ewangelicko-prawos³awnymi i miêdzyprotestanckimi; 1968–98 uczestniczy³ w
kolejnych zgromadzeniach ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów; 1988–2001
profesor teologii systematycznej i ekumenicznej w Marburgu; kilkakrotnie podró¿owa³ do Ameryki £aciñskiej w celu zbadania teologii wyzwolenia; cz³onek
Synodu Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (1984–99) oraz Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego (1991–98). Og³osi³ m.in.: Die
Bewegung für Glauben und Kirchenverfassung 1910–1937 (1970), Ökumene in
Deutschland (1970), Kleines Handbuch für evangelisch-katholische Begegnungen (1983), Befreiungstheologien (1984), Der Weg des ökumenischen Gedan-
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kens (1992), Konfessionskunde. Orientierung im Zeichen der Ökumene (1999, z
E. Geldbachem i R. Thöle).
FRIES Heinrich, ur. 31 XII 1911, Mannheim, zm. 19 XI 1998, Monachium,
niemiecki teolog katolicki i ekumenista; 1948–58 profesor teologii w Tybindze,
1958–79 profesor teologii fundamentalnej i kierownik Instytutu Teologii Ekumenicznej na uniwersytecie w Monachium. W swych pracach ukazywa³ obraz
Koœcio³a otwartego na œwiat, Koœcio³a samoœwiadomego, który nie musi siê
obawiaæ innych „ofert zbawienia”. Jeden z najwiêkszych katolickich animatorów ruchu ekumenicznego, cz³onek watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan; wraz z ewangelickim teologiem W. Pannenbergiem prowadzi³ w
Monachium przez wiele lat wspólne seminaria. Swoje pogl¹dy na temat dróg
wiod¹cych do jednoœci Koœcio³a przedstawi³ najdobitniej w pracy napisanej
wraz z K. Rahnerem Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit (1983). Zawarte
w niej tezy nie wymaga³y uznania dogmatów Koœcio³a rzymskokatolickiego,
lecz zosta³y oparte na „realistycznej zasadzie wiary” (realistisches Glaubensprinzip): „¯aden Koœció³ partykularny nie mo¿e odrzucaæ zdecydowanie i z
przyczyn wyznaniowych formu³y, która w innym Koœciele partykularnym jest
obowi¹zuj¹cym dogmatem”. Tezy te wywo³a³y szerok¹ dyskusjê; w opinii teologów ewangelickich ich wymowê os³abia³ fakt, ¿e domaga³y siê one a priori
uznania przez wszystkie Koœcio³y urzêdu papieskiego i struktury hierarchicznej.
Najwa¿niejsze dzie³a: Wir sind die andern. Beiträge zum Thema: Die Kirche in
Gespräch und Begegnung (1966), Was heißt Glauben? (1969), Glaube und Kirche auf dem Prüfstand. Versuche einer Orientierung (1970), Glaube und Kirche
als Angebot (1976), Ökumene statt Konfessionen. Das Ringen der Kirche um
Einheit (1977), Fundamentaltheologie (1985).
Lit.: Fries Heinrich, Ekumenizm miêdzy rezygnacj¹ a nadziej¹. Podstawowe tezy dialogu,
„Biuletyn Ekumeniczny” 1992 nr 3-4, s. 91-98.

FRY Franklin Clark, ur. 30 VIII 1900, Betlehem (Pensylwania, USA), zm.
6 VI 1968, New Rochelle/Nowy Jork. W jego ojczyŸnie nazywano go „Mister
Lutheran”. Jednak nie tylko dla luteranizmu, ale tak¿e dla ruchu ekumenicznego
by³ znacz¹c¹ postaci¹. Po ukoñczeniu studiów w Lutheran Theological Seminary w Filadelfii zosta³ ordynowany w 1925. Przez 19 lat by³ duszpasterzem parafialnym. W 1944 zosta³ wybrany prezydentem Zjednoczonego Koœcio³a Luterañskiego w Ameryce. Od tego momentu rós³ jego presti¿ w krajowym i miêdzynarodowym luteranizmie. Jako zwolennik jednoœci konfesyjnej i
ekumenicznej odegra³ wiod¹c¹ rolê w powo³aniu do ¿ycia w 1947 Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (ŒFL), w 1948 Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) i w
1950 Krajowej Rady Koœcio³ów w USA. W 1962, po po³¹czeniu czterech Koœcio³ów luterañskich, zostaje prezydentem nowego Koœcio³a Luterañskiego w
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Ameryce; funkcjê tê pe³ni³ a¿ do œmierci. 1948-54 jest zastêpc¹, 1954-1968
przewodnicz¹cym Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. Jego nazwisko
wi¹¿e siê œciœle z wszystkimi akcjami, które ŒRK w owym czasie podejmowa³a
na polu miêdzynarodowych konfliktów. W ŒFL by³ kolejno skarbnikiem (194852), wiceprezydentem (1952-57) i prezydentem (1957-63), potem, a¿ do œmierci, cz³onkiem jej Komitetu Wykonawczego. W 1958 wyg³osi³ kazanie podczas
uroczystoœci ponownego poœwiêcenia odbudowanego ze zniszczeñ wojennych
koœcio³a luterañskiego Œw. Trójcy w Warszawie. Mia³ 34 tytu³y honorowego
doktora.
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G
GARDINER Robert Hallowell, ur. 9 IX 1855, Fort Tejon/Kalifornia, zm. 15
VI 1924, Gardiner/Maine. Z zawodu by³ dobrze prosperuj¹cym prawnikiem. Jednoczeœnie nale¿a³ do zaanga¿owanych cz³onków Protestanckiego Koœcio³a Episkopalnego w USA. W 1910 popar³ natychmiast przedstawion¹ przez bp. Charlesa
Brenta propozycjê utworzenia komisji przygotowuj¹cej konferencjê ca³ego chrzeœcijañstwa, poœwiêconej refleksji nad podstawami jednoœci i przyczynami podzia³ów miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Przyjêcie tej propozycji przez w³adze
Koœcio³a da³o pocz¹tek ruchowi Wiara i Ustrój Koœcio³a. Zosta³ honorowym sekretarzem i g³ównym motorem komisji przygotowuj¹cej konferencjê, „inkarnacj¹
idei planowanej œwiatowej konferencji” (Natan Söderblom). A¿ do swojej œmierci
prowadzi³ rozleg³¹ korespondencjê z teologami i przywódcami koœcielnymi na ca³ym œwiecie (m.in. ze zwierzchnikiem Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w
Polsce – bp. Juliuszem Bursche), rozsy³a³ zaproszenia i agitowa³ na rzecz przygotowania i przeprowadzenia planowanej konferencji, osobiœcie pisa³ artyku³y oraz
kolportowa³ informacje i materia³y. Uwa¿a³, ¿e jednoœæ chrzeœcijañska mo¿e nadejœæ tylko przez zaanga¿owanie ludzi œwieckich w Koœcio³ach i ¿e decyduj¹cym
warunkiem w jej osi¹gniêciu musi byæ modlitwa. Zmar³ trzy lata przed I Œwiatow¹ Konferencj¹ do Spraw Wiary i Ustroju w Lozannie (1927).
GASSMANN Günther, ur. 15 VIII 1931, teolog ewangelicki, Koœció³ Ewangelicki w Niemczech, 1969-76 profesor w luterañskim Instytucie Badañ Ekumenicznych w Strasburgu, 1977-82 przewodnicz¹cy Luterañskiego Urzêdu Ko-
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œcielnego w Hanowerze, 1982-83 referent ds. rozmów miêdzywyznaniowych i
zastêpca dyrektora Wydzia³u Studiów Œwiatowej Federacji Luterañskiej, 198496 dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Autor licznych publikacji i tekstów Ÿród³owych poœwiêconych ró¿nym aspektom ekumenizmu.
GASTPARY Woldemar, ur. 12 VII 1908, Henryków (pow. sieradzki), zm.
22 XII 1984, Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, historyk Koœcio³a, 1940-45 wiêzieñ obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i
Dachau, 1945-1954 proboszcz w Tomaszowie Mazowieckim, 1950-1952 senior
Diecezji £ódzkiej, 1954-1965 proboszcz w £odzi i senior Diecezji Warszawskiej, 1965-1981 rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Przyznawa³, ¿e najlepsz¹ szko³¹ ekumenizmu by³y dla niego lata drugiej
wojny œwiatowej i zawi¹zana w Dachau z duchownymi i œwieckimi ró¿nych
wyznañ spo³ecznoœæ. PrzyjaŸnie zawarte wtedy z duchownymi katolickimi przetrwa³y do ostatnich chwil jego ¿ycia. Innym terenem, na którym przez ponad 25
lat mia³ mo¿noœæ praktykowania ekumenizmu, by³a ChAT. Osi¹gniêcie stanu
harmonijnego wspó³¿ycia i wspó³dzia³ania przedstawicieli tak wielu i tak ró¿nych tradycji w ramach jednej uczelni by³o niew¹tpliwie zas³ug¹ jej wieloletniego rektora. Z racji sprawowanej funkcji by³ cz³onkiem Prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej, poza tym przewodniczy³ jej Komisji Ekumeniczno-Teologicznej.
Wszed³ w sk³ad Podkomisji ds. Dialogu, powo³anej w 1977 przez PRE i Komisjê Episkopatu ds. Ekumenizmu. O uznaniu, jakim siê cieszy³ wœród Koœcio³ów
zrzeszonych w PRE, najlepiej œwiadczy fakt, ¿e bardzo czêsto bywa³ zapraszany
do wyg³aszania kazañ podczas Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Jako
œwiadek i ofiara zbrodniczej dzia³alnoœci nazizmu niemieckiego nale¿a³ do
pierwszych dzia³aczy chrzeœcijañskich w Polsce, którzy w³¹czyli siê aktywnie w
dzie³o normalizacji stosunków miêdzy Polsk¹ a RFN oraz wi¹¿¹ce siê z tym
dzie³o pojednania obu narodów. Wchodzi³ w sk³ad delegacji PRE udaj¹cych siê
do RFN na zaproszenie tamtejszych Koœcio³ów ewangelickich, bra³ udzia³ w
posiedzeniach i sympozjach organizowanych przez ró¿ne œrodowiska protestanckie w RFN i Berlinie Zachodnim. Od samego pocz¹tku (1974-82) by³
cz³onkiem Komisji Kontaktów PRE i Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech. Nawi¹za³ wspó³pracê z historykami Koœcio³a w RFN i NRD. W 1979
otrzyma³ honorowy doktorat Sekcji Ewangelickiej Uniwersytetu im. Humboldta
w Berlinie.
K. Karski, W 70 rocznicê urodzin ks. Waldemara Gastpary’ego, J 1978 nr 6, s. 8-9. – ten¿e,
Woldemar Gastpary (1908-1984), SiDE 1985, z. 3-4 (11-12), s. 186-187. – G. Polak, Œp. ks. Waldemar Gastpary – wybitny teolog ewangelicki, BE 1985 nr 1, s. 39-41. – A. Grzeœkowiak, Ks.
prof. Waldemar Gastpary (1908-1984) – ewangelicki historyk i ekumenista, „Materia³y problemowe” 1988 nr 1, s. 102-105.
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GAŒ Piotr, ur. 15 I 1959, Ustroñ, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego (KEA) w RP, radca Konsystorza, dzia³acz ekumeniczny. 1978-83 studia
teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1983 ordynowany na duchownego, 1983-2006 praca duszpasterska w Szczecinie (od 1990
jako proboszcz), od 2007 proboszcz parafii Œwiêtej Trójcy w Warszawie. 2000
wspó³za³o¿yciel polsko-niemieckiej Grupy Inicjatywnej na rzecz utworzenia Miêdzynarodowego Centrum Studiów i Spotkañ im. Ks. dr. Dietricha Bonhoeffera w
Szczecinie, cz³onek polsko-niemieckiego konwentu ekumenicznego, zaanga¿owany w pracê oddzia³u regionalnego Polskiej Rady Ekumenicznej w Szczecinie, od
1996 cz³onek Konsystorza KEA, 1992-2012 cz³onek Synodu Koœcio³a. Delegat na
VII (1990, Kurytyba, Brazylia) i VIII (1997, Hongkong) Zgromadzenie Ogólne
Œwiatowej Federacji Luterañskiej; w Kurytybie wybrany na 7-letni¹ kadencjê w
sk³ad Rady (komitetu wykonawczego) ŒFL. 2001 i 2006 wybierany w sk³ad Komitetu Wykonawczego Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. 2005
laureat nagrody im. Brata Alberta za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹. 2006 honorowy
doktorat wydzia³u teologii ewangelickiej Uniwersytetu w Greifswaldzie za zas³ugi
w dziedzinie porozumienia polsko-niemieckiego.
G¥DECKI Stanis³aw, ur. 19 X 1949, Strzelno, teolog katolicki, biblista, biskup. W 1973 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w GnieŸnie; studia biblistyczne odby³
w Rzymie i Jerozolimie. Od 1982 wyk³adowca biblistyki w Prymasowskim Wy¿szym Seminarium Duchownym w GnieŸnie. 1989–92 wikariusz generalny archidiecezji gnieŸnieñskiej; 1992 biskup pomocniczy w GnieŸnie, 2002 arcybiskup
metropolita poznañski. Przewodnicz¹cy Komisji (Komitetu) Episkopatu Polski
ds. Dialogu z Judaizmem (od 1994) oraz Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego (od 1996); od 1995 konsultor Papieskiej Komisji ds. Religijnych Relacji z Judaizmem. Jest wybitnym specjalist¹ w dziedzinie biblistyki Ma te¿ opiniê
zaanga¿owanego ekumenisty i niez³omnego orêdownika dialogu. By³ jednym z
g³ównych inicjatorów styczniowego Dnia Judaizmu, obchodzonego w Polsce od
1998. W swych wyst¹pieniach i publikacjach podkreœla koniecznoœæ prze³amywania murów niechêci i historycznej przepaœci miêdzy chrzeœcijanami a ¯ydami –
jako starszymi braæmi w wierze. Uczestnik wielu konferencji, sesji i sympozjów
poœwiêconych tej tematyce w kraju i za granic¹.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 96. – Leksykon Koœcio³a katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 85.

GERMANOS, Strenopoulos, ur. 15 IX 1872, Silivira (Grecja), zm. 24 I 1951,
Londyn, arcybiskup Tiatyry, jeden z najwybitniejszych pionierów ruchu ekumenicznego w Koœciele prawos³awnym. Studiowa³ w Chalki (do 1897), nastêpnie w
Halle, Lipsku, Strasburgu i Lozannie. W 1903 obj¹³ katedrê dogmatyki i symboliki w Wy¿szej Szkole Teologicznej Patriarchatu Konstantynopola w Chalki, od
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1908 rektor tam¿e. W 1907 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, 1912 zosta³ tytularnym
metropolit¹ Seleucji, a 1922 — arcybpem Tiatyry z siedzib¹ w Londynie oraz egzarch¹ Europy zachodniej i œrodkowej Patriarchatu Konstantynopola. Popiera³ inicjatywy ekumeniczne, pe³ni¹c rolê poœrednika miêdzy prawos³awiem a ruchem
ekumenicznym. Pod wp³ywem Germanosa Œwiêty Synod Patriarchatu wyda³ encyklikê z propozycj¹ utworzenia zwi¹zku Koœcio³ów chrzeœcijañskich (1919);
ideê tê propagowa³ podczas konferencji ekumenicznych zwo³ywanych w latach
20. i 30. XX w. przez ruchy Praktyczne Chrzeœcijañstwo oraz Wiara i Ustrój Koœcio³a. Podkreœla³, ¿e wspó³praca Koœcio³ów jest mo¿liwa tak¿e bez ponownego
zjednoczenia oraz ¿e jednoœæ nie oznacza jednorodnoœci. Dbaj¹c o zachowanie
przez Koœció³ prawos³awny autorytetu duchowego, by³ przeciwny zawieraniu jakichkolwiek kompromisów w sprawach wiary i sumienia, jednoczeœnie popiera³
rozwój wspó³pracy ekumenicznej. W uznaniu zas³ug dla zbli¿enia Koœcio³ów
chrzeœcijañskich zosta³ wybrany na jednego z 6 prezydentów utworzonej 1948
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Wyda³ m.in. Kyrillos Loukaris, 1572–1638: A Struggle for Preponderance between Catholic and Protestant Powers in the Orthodox
East (1951).
Lit.: K. Karski Arcybiskup Germanos — rzecznik prawos³awia w ruchu ekumenicznym, ¯kat
1984 nr 9, s. 81-91.

GLASS Jakub, ur. 12 I 1864, Warszawa, zm. 21 V 1942, tam¿e, prawnik, sêdzia S¹du Najwy¿szego, dzia³acz ewangelicki i narodowy. 1919–36 prezes Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, zaanga¿owany w dzia³ania na
rzecz niepodleg³oœci Polski oraz praw polskich ewangelików na Œl¹sku i Mazurach, towarzyszy³ delegacji Mazurów podczas konferencji w Wersalu (1919). Jeden z inicjatorów powo³ania do ¿ycia oddzia³u krajowego Œwiatowego Zwi¹zku
Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów (1923),
pierwszej organizacji skupiaj¹cej Koœcio³y ewangelickie i Koœció³ prawos³awny w
Polsce. Uczestnik konferencji regionalnych zwo³anych przez tê organizacjê
(Wolne Miasto Gdañsk, 1926; Królewiec, 1929), a tak¿e I Œwiatowej Konferencji
Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925). Nale¿a³ do najbli¿szych wspó³pracowników bpa J. Burschego, z którym g³osi³ program
polskiego protestantyzmu. Wspó³za³o¿yciel i pierwszy prezes Towarzystwa do
Badania Dziejów Reformacji w Polsce (1920). Najwa¿niejsza praca: Ewangelicy
Polacy w œwietle dokumentów urzêdowych (1919).
Lit.: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko-Bia³a 1998,
s. 92-93.

GLEMP Józef, ur. 18 XII 1929, Inowroc³aw, prymas Polski, kardyna³, teolog i
prawnik. 1950–56 studiowa³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w GnieŸnie i
w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu; 1956 otrzyma³ œwiêcenia
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kap³añskie. 1958–64 odby³ studia prawnicze w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim (doktorat obojga praw) i Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim
oraz w Studium Rotalnym (adwokat Roty Rzymskiej). 1967–79 by³ sekretarzem
prymasa Stefana Wyszyñskiego i 1968–79 wyk³adowc¹ prawa rzymskiego w
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; 1979 zostaje biskupem ordynariuszem diecezji warmiñskiej; 7 VII 1981 mianowany arcybiskupem gnieŸnieñskim i
warszawskim, prymasem Polski. Jego pos³uga prymasowska przypad³a w okresie,
gdy kontakty ekumeniczne w naszym kraju by³y ju¿ w pewnym stopniu rozwiniête. Przedstawiciele innych Koœcio³ów byli obecni na jego ingresie do archikatedry
warszawskiej 24 wrzeœnia 1981, 4 listopada 1981 prymas rewizytowa³ Polsk¹
Radê Ekumeniczn¹. Uczestniczy³ sporadycznie w ró¿nych spotkaniach ekumenicznych, z okazji dorocznego Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan by³ np.
w katedrze prawos³awnej œw. Marii Magdaleny (1982) i w koœciele luterañskim
Œw. Trójcy w Warszawie (1989) – w obu œwi¹tyniach g³osi³ homilie. Bra³ udzia³
w ró¿nych zagranicznych kontaktach ekumenicznych: w 1988 sta³ na czele delegacji Koœcio³a rzymskokatolickiego na obchody tysi¹clecia chrztu Rusi w Moskwie i Kijowie, 1991 przyjmowa³ w Warszawie delegacjê Episkopatu Koœcio³a
luterañskiego ze Szwecji, w 1992 – Koœcio³a anglikañskiego i rzymskokatolickiego z Wielkiej Brytanii, w 1995 odwiedzi³ siedzibê Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
Genewie. W styczniu 2000 uczestniczy³ w akcie podpisania deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu z Koœcio³ami protestanckimi, starokatolickimi i prawos³awnym, a w maju tego samego roku publicznie wyzna³ grzechy Koœcio³a w Polsce.
W 2001 biskupi polscy pod jego przewodnictwem prosili o przebaczenie za
zbrodniê dokonan¹ w 1941 na ludnoœci ¿ydowskiej w Jedwabnem.
Lit.: P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 67. – G.
Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 98-99. – Caritati in Iustitia. Dwadzieœcia lat
pos³ugi prymasowskiej kardyna³a Józefa Glempa, red. A. Wieczorek, Warszawa 2001. – Leksykon
Koœcio³a katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 26.

GOODALL Norman, ur. 30 VIII 1896, Birmingham, zm. 1 I 1985, Oxford.
Studia teologiczne odby³ w Oxfordzie (Mansfield College). Londyñskie Towarzystwo Misyjne (LTM) z przyczyn zdrowotnych nie przyjê³o go s³u¿by misyjnej. Zosta³ duchownym zboru kongregacjonalnego w Londynie, w 1936 zosta³ jednak zatrudniony przez LTM jako sekretarz zagraniczny do spraw Indii. 1944-55 by³ sekretarzem Miêdzynarodowej Rady Misyjnej (MRM), 1955-61 – Komitetu £¹cznoœci
miêdzy MRM a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK). 1954 zostaje przewodnicz¹cym
Unii Kongregacjonalistów Anglii i Walii, 1960 przewodnicz¹cym LTM, 1962 moderatorem Miêdzynarodowej Rady Kongregacjonalnej. Jako doradca i cz³onek sztabu uczestniczy³ w dwóch pierwszych Zgromadzeniach Ogólnych ŒRK (1948,
1954), jako sekretarz Komitetu £¹cznoœci konsekwentnie i cierpliwie doprowadzi³
w 1961 do po³¹czenia MRM z ŒRK. 1961-63 pe³ni³ funkcjê zastêpcy sekretarza ge-
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neralnego ŒRK. W sposób istotny przyczyni³ siê tak¿e do po³¹czenia kongregacjonalistów i reformowanych w Wielkiej Brytanii i na p³aszczyŸnie œwiatowej. Jest autorem licznych publikacji, by³ zapraszany z wyk³adami goœcinnymi na ró¿ne uczelnie (m.in. Selly Oak College, Birmingham; The Jesuit College, Heythrop).
GÓRKA Leonard, ur. 29 XI 1936, Cieszyn, cz³onek Zgromadzenia S³owa Bo¿ego (werbiœci), duchowny, teolog i ekumenista. Studia teologiczne odby³ w Wy¿szym Seminarium Misyjnym Ksiê¿y Werbistów w Pieniê¿nie i w Nysie, 1963
œwiêcenia kap³añskie, 1965-68 studia specjalistyczne z teologii dogmatyczno-porównawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1968 wyk³ady z dogmatyki
i ekumenizmu w Pieniê¿nie, 1973 pracownik naukowy KUL w Sekcji Teologii
Porównawczej i Ekumenicznej, 1978 doktorat, 1983 adiunkt w nowoutworzonym
Instytucie Ekumenicznym KUL, 2001 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
2002 kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej IE, 2005-2008 dyrektor IE KUL.
G³ówne obszary jego badañ naukowych to: eklezjologia i sakramentologia ekumeniczna, teologia jednoœci Koœcio³a i jednoœci chrzeœcijan, historia i teologia dekretu Unitatis redintegratio Soboru Watykañskiego II, historia ruchu ekumenicznego,
ze szczególnym uwzglêdnieniem inicjatyw s³owiañskich, zw³aszcza tradycji cyrylo-metodiañskiej i wyros³ych z niej Kongresów Welehradzkich (1907-1936). W
tej ostatniej tematyce sta³ siê uznanym autorytetem nie tylko w skali krajowej, ale
i miêdzynarodowej. Wyniki swoich badañ i przemyœleñ zawar³ w dwóch pracach:
Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny charakter tradycji welehradzkiej oraz Œwiêty
Cyryl i Metody a pojednanie. S³owiañskie dziedzictwo w s³u¿bie jednoœci i Koœcio³ów (Warszawa 2001). Przez wiele lat nale¿a³ do wiernych uczestników sympozjów miêdzywyznaniowych organizowanych wspólnie przez Instytut Ekumeniczny KUL i Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie. Jego wyst¹pienia,
charakteryzuj¹ce siê kompetencj¹ i umiejêtnoœci¹ wczuwania siê w sytucjê partnera dialogu, spotyka³y siê zawsze z pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli Koœcio³ów nierzymskokatolickich. Uczestniczy³ te¿ wielokrotnie w miêdzynarodowych sympozjach ekumenicznych, m.in. bra³ udzia³ w pracach Societas
Oecumenica – miêdzynarodowej organizacji zrzeszaj¹cej badaczy ekumenizmu.
W 2009 zosta³ laureatem Nagrody im. Œw. Brata Alberta Adama Chmielowskiego
za wybitne osi¹gniêcia na polu naukowym i dydaktycznym w dziedzinie zbli¿enia
ekumenicznego.
Lit.: Ró¿niæ siê w zgodzie. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Ksiêdzu Profesorowi Leonardowi
Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniê¿no-Lublin 1968-2008), Lublin
2008. – K. Karski, Profesor Leonard Górka – wierny s³uga ruchu ekumenicznego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2010, z. 1 (66), s. 158-161.

GRABSKA Stanis³awa, ur. 30 III 1922, Lwów, zm. 13 XI 2008, Warszawa,
teolog, biblistka, publicystka i dzia³aczka katolicka; wspó³organizatorka (1956) i
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dzia³aczka Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (cz³onek zarz¹du, wiceprezes, prezes); 1963-68 studia teologiczne na KUL, 1970-74 dalsze studia na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, uwieñczone doktoratem z teologii (by³a pierwsza kobiet¹ w historii tej uczelni, która uzyska³a uzyska³a ten stopieñ). Uprawia³a tzw. teologiê opowiadaj¹c¹, opart¹ na Biblii, podejmuj¹c¹ problemy
cz³owieka i stawiaj¹c¹ pytania wobec wspó³czesnoœci; wnios³a ogromny wk³ad w
rozwój teologii i duchowoœci œwieckich; wspó³pracowa³a z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Wiêzi¹” i „Znakiem”, popularyzuj¹c tematykê teologiczn¹; cieszy³a siê autorytetem wœród katolików œwieckich, a tak¿e przedstawicieli innych wyznañ, gdy¿ ca³a jej twórczoœæ by³a przepojona duchem ekumenicznym. Opublikowa³a m.in.: Nadzieja, która jest wezwaniem (1980), Pacierz w Biblii zakorzeniony
(1983), Cz³owiek wobec Trójcy Œwiêtej (1990).
Lit.: G. Polak, Stanis³awa Grabska (1922-2008), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2009,
z. 1 (64), s. 125-126.

GRAHAM Billy (William) Franklin, ur. 7 XI 1918, Charlotte (stan Karolina Pn.), amerykañski kaznodzieja i pisarz, duchowny baptystyczny. Urodzi³ siê
w rodzinie prezbiteriañskiej, w wieku 16 lat prze¿y³ nawrócenie, po studiach
teologicznych w Florida Bible Institute zosta³ ordynowany 1939 na pastora w
Po³udniowej Konwencji Baptystów. Dzia³alnoœæ ewangelizacyjna przynios³a mu
ogromny rozg³os. Przemawia³ w kilkudziesiêciu krajach œwiata. Przez wiele lat
grzmia³ przeciwko „liberalizmowi, upadaj¹cej moralnoœci”, przeciw groŸbie komunizmu, który „jest wrogiem tego wszystkiego, co drogie dla Amerykanów –
naszych szkó³, naszego porz¹dku spo³ecznego, naszego Boga, naszej Biblii, naszych Koœcio³ow, naszych rodzin”. Chcia³ stworzyæ „chrzeœcijañsk¹ Amerykê”,
gdy¿ wówczas naród w walce z komunizmem mia³by Boga po swej stronie.
Jeszcze w po³owie lat 60. XX w. popiera³ wojnê w Wietnamie. Szczególnie bliskie wiêzi ³¹czy³y go z prezydentem Richardem Nixonem, którego w 1968 nazwa³ cz³owiekiem o wysokich zasadach moralnych. Afera Watergate, która zmusi³a Nixona w 1974 do rezygnacji z prezydentury, by³a dla Grahama wielkim
wstrz¹sem. Kilka lat póŸniej przyzna³, ¿e „pomiesza³ Królestwo Bo¿e z amerykañskim stylem ¿ycia”. W 1982 na kongresie pokojowym w Moskwie stwierdzi³: „Wzywam przywódców wszystkich narodów, zw³aszcza wielkich mocarstw, do zaniechania wrogiej retoryki, pokój nie wzrasta w klimacie nieufnoœci”. W Polsce przebywa³ po raz pierwszy w 1978. Odwiedzi³ wówczas
Warszawê, Poznañ, Kraków Katowice i Bia³ystok, przemawiaj¹c w œwi¹tyniach
i kaplicach ró¿nych Koœcio³ów (równie¿ w œwi¹tyniach katolickich). W 1981
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie nada³a mu honorowy doktorat w uznaniu niestrudzonej dzia³alnoœci maj¹cej za cel odrodzenie cz³owieka,
w s³u¿bie zbratania narodów i krzewienia wœród nich pokoju oraz za rozumienie
spraw polskich.
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GREGORIOS PAULOS MAR, Paul Verghese, ur. 9 VIII 1922, Tripunithura
(stan Kerala), zm. 24 XI 1996, Delhi, metropolita Delhi w Koœciele Syryjsko-Malankarskim w Indiach, teolog, dzia³acz ekumeniczny; wszechstronnie wykszta³cony, studiowa³ w Indiach, USA, Anglii i Niemczech; znawca stosunków miêdzynarodowych; 1955–57 pe³ni³ funkcjê sekretarza generalnego Prawos³awnego Ruchu
Studentów w Indiach; 1956–59 nale¿a³ do grona osobistych doradców cesarza
Etiopii Hajle Syllasje I; zastêpca sekretarza generalnego (1962–67) i prezydent
(1983–91) Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK); obserwator z ramienia ŒRK na II
Soborze Watykañskim (1962–65), 1965–75 cz³onek Wspólnej Grupy Roboczej
ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego, 1966 przewodnicz¹cy delegacji ŒRK w
UNESCO, a 1979 — Œwiatowej Konferencji ds. Wiary, Nauki i Przysz³oœci zwo³anej przez ŒRK; reprezentowa³ ŒRK na specjalnych sesjach Zgromadzenia Generalnego ONZ poœwiêconych rozbrojeniu (1983 i 1988); pe³ni³ wa¿ne funkcje w
swoim Koœciele w Indiach, m.in. cz³onek Synodu Biskupów, sekretarz ds. stosunków miêdzykoœcielnych, dyrektor Seminarium Teologicznego w Kottayam i Centrum Prawos³awnego w Delhi; w celu wyjaœnienia kwestii spornych organizowa³
rozmowy teologiczne z przedstawicielami ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich
obecnych w Indiach, m.in. z katolikami i luteranami; najwa¿niejsze publikacje:
The Gospel of the Kingdom (1968), The Human Presence (1978), Science for Sane
Societies (1980), Cosmic Man (1988).
GROSCHE Robert, ur. 7 VI 1888, Düren, zm. 21 V 1967, Kolonia, teolog katolicki, ekumenista. Od 1912 czynny jako duszpasterz, 1943 dziekan Kolonii,
1954 profesor honorowy teologii katolickiej na Uniwersytecie w Kolonii. W 1932
za³o¿y³ czasopismo „Catholica” poœwiêcone teologii kontrowersyjnej. Po pojawieniu siê teologii dialektycznej Karola Bartha dostrzeg³ jako pierwszy, ¿e teraz mo¿e
nast¹piæ dialog ekumeniczny miêdzy teologami katolickimi i ewangelickimi, który te¿ nast¹pi³. 1938 publikuje zbiór artyku³ów zatytu³owany Pilgernde Kirche
(Koœció³ pielgrzymuj¹cy) – okreœlenie to wesz³o do s³ownictwa Soboru Watykañskiego II. W jego opublikowanym poœmiertnie komentarzu Listu do Rzymian
(1975) widaæ, ¿e ju¿ oko³o 1940 rozwa¿a³ ewangelicko-katolickie porozumienie w
nauce o usprawiedliwieniu. W mariologii i kwestii papieskiej torowa³ drogi do
przezwyciê¿enia kontrowersji.
GROSS Jan, ur. 25 IV 1938, Stargard Gdañski, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. W 1960, po ukoñczeniu Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, ordynowany na duchownego, 1960-62 praca duszpasterska na Mazurach (D¹brówno, Lipowo, Glaznoty), 1963-1978 na Œl¹sku Cieszyñskim (Cieszyn, Goleszów), 1978-2003 proboszcz parafii w Miko³owie (Górny Œl¹sk);
1980-90 konsenior diecezji katowickiej, od 1986 cz³onek, 2003-2007 prezes
Synodu Koœcio³a, 1990-2001 – radca Konsystorza. Od 1982 przez ponad æwieræ
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wieku by³ przewodnicz¹cym Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady Ekumenicznej, który pod jego kierownictwem sta³ siê jednym z najbardziej aktywnych oddzia³ów regionalnych PRE, koordynuj¹c pracê ekumeniczn¹ na terenach ówczesnych województw: katowickiego, bielskiego, opolskiego i czêstochowskiego, a obecnie œl¹skiego i opolskiego. Wspó³praca na tym terenie obejmowa³a –i nadal obejmuje – nie
tylko Koœcio³y cz³onkowskie PRE, lecz równie¿ Koœció³ Rzymskokatolicki, Koœció³
Zielonoœwi¹tkowy i Wspólnotê Koœcio³ów Chrystusowych. Dwukrotnie bra³ udzia³
w spotkaniu ekumenicznym z papie¿em Janem Paw³em II podczas jego trzeciej
(1987) i czwartej (1991) wizyty w Polsce. By³ cz³onkiem Komisji Dialogu z Koœcio³em Ewangelicko-Metodystycznym – zakoñczonego postanowieniem o interkomunii oraz Komisji Dialogu z Koœcio³em Rzymskokatolickim w sprawie wzajemnego uznania sakramentu Chrztu œw.
Lit.: G. Polak, Ks. Jan Gross – w 65 rocznicê urodzin, SiDE 2003, z. 2 (53), s. 172-176.

GRUBB Kenneth, ur. 9 IX 1900, Oxton (Anglia), zm. 3 VI 1980, œwiecki
dzia³acz Koœcio³a Anglikañskiego Anglii. Od 1946 uczestniczy³ w pracy ekumenicznej. Od 1929 w s³u¿bie misyjnej. Jako przewodnicz¹cy wydzia³u miêdzynarodowego Brytyjskiej Rady Koœcio³ów (1945-56) bra³ udzia³ w 1946 w zgromadzeniu konstytucyjnym Komisji Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych, które powo³a³o go na stanowisko przewodnicz¹cego. Wraz z dyrektorem Frederickem
Nolde rozwin¹³ w ramach Œwiatowej Rady Koœcio³ów ¿yw¹ dzia³alnoœæ, której
za³o¿eniem by³o, by g³os Koœcio³ów by³ s³yszany w ¿yciu publicznym i polityce.
M.in. w tym celu anga¿owa³ siê osobiœcie w pracê ró¿nych gremiów kulturalnych
i koœcielnych. By³ brytyjskim delegatem na Zgromadzeniu Ogólnym UNESCO
(1954), dyrektorem magazynu „The British Weekly”, przewodnicz¹cym parlamentu œwieckich Koœcio³a Anglii i in. Stara³ siê jako laik s³u¿yæ swojemu Koœcio³owi na wszystkich mo¿liwie obszarach, swoj¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ opisa³ w
ksi¹¿ce autobiograficznej Crypts of Power (1971).
GRYNIAKOW Jerzy, ur. 8 XI 1925, W³oc³awek, zm. 14 IX 1992, Essen, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, profesor i rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ukoñczy³ Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1951 ordynowany na duchownego, wikariusz i
administrator parafii w Piotrkowie i Zelowie, 1966-1991 proboszcz parafii w Piotrkowie, jednoczeœnie 1983-1987 administrator parafii w Tomaszowie Mazowieckim.
Ogólnopolski duszpasterz m³odzie¿owy, przez wiele lat cz³onek Synodu Koœcio³a i
Konsystorza. Od 1970 pracownik naukowo-dydaktyczny ChAT, gdzie w 1971 uzyska³ stopieñ doktora teologii za pracê D¹¿enia ekumeniczne protestantyzmu polskiego od Traktatu warszawskiego 1767-68 do II wojny œwiatowej. Po uzyskaniu habilitacji (1975) mianowany docentem i kierownikiem Katedry Teologii Praktycznej;
wyk³ada³ homiletykê i katechetykê. 1983 nominacja na profesora nadzwyczajnego,
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1984-87 prorektor, 1987-1990 rektor ChAT. By³ inicjatorem i uczestnikiem wielu
sympozjów i konferencji krajowych oraz zagranicznych z dziedziny teologii praktycznej i ekumenicznej oraz kontaktów miêdzyuczelnianych, m.in. z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim, Akademi¹ Teologii Katolickiej w Warszawie i Wydzia³em Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn. W 1984 powo³any na cz³onka
Rady Konsultacyjnej Instytutu Ekumenicznego KUL.
Lit.: W. Nast., Ks. prof. dr hab. Jerzy Gryniakow 8.11.1925 – 14.9.1992, “Rocznik Teologiczny ChAT” 1992 z. 2, s. 7-16.

GRZEGORCZYK Andrzej, ur. 22 VIII 1922, Warszawa, matematyk i filozof,
specjalizuj¹cy siê w logice, podstawach matematyki oraz matematycznych podstawach informatyki. Wieloletni cz³onek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie,
bliski przyjaciel prawos³awnego teologa ks. Jerzego Klingera, autor pierwszego
nadzwyczaj pozytywnego artyku³u o wyznawcach mariawityzmu pt. Nasi bracia
mariawici, zamieszczonego w 1965 na ³amach katolickiego miesiêcznika „WiêŸ”.
GULBINOWICZ Henryk Roman, ur. 17 X 1923, Wilno, biskup rzymskokatolicki, 1970–1976 administrator wileñski w Bia³ymstoku, 1976–2004 arcybiskup
metropolita wroc³awski, 1985 kardyna³ prezbiter. W 1944 rozpocz¹³ studia w Metropolitalnym Wy¿szym Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w
1945 do Bia³egostoku, gdzie w 1950 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. W latach
1951–1955 kontynuowa³ naukê na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, koñcz¹c je doktoratem z teologii moralnej i etyki. Krótko po œwiêceniach kap³añskich pracowa³ jako wikariusz i prefekt szkó³ podstawowych w Szudzia³owie (powiat Sokó³ka), a po studiach w Lublinie by³ duszpasterzem akademickim w Bia³ymstoku. W 1959 przeniesiony do Olsztyna, gdzie by³ profesorem
teologii moralnej i etyki w Wy¿szym Seminarium Duchownym „Hosianum”. W
warmiñskim seminarium pe³ni³ szereg funkcji – prefekta studiów, wicerektora,
wreszcie rektora. Powróci³ do Bia³egostoku w 1970 po otrzymaniu nominacji biskupiej. Jako zwierzchnik administratury apostolskiej przeprowadzi³ zmiany organizacyjne oraz powo³a³ do ¿ycia Oœrodek Duszpastersko-Katechetyczny. Jako arcybiskup metropolita wroc³awski przeprowadzi³ pierwszy po wojnie synod diecezjalny (1985–91); cz³onek watykañskich kongregacji: Ewangelizacji Narodów,
Koœcio³ów Wschodnich oraz ds. Duchowieñstwa, a tak¿e Rady Sta³ej i Komisji
ds. Ekumenizmu Episkopatu Polski. W 1974 zostaje pierwszym wspó³przewodnicz¹cym nowopowo³anej Komisji Mieszanej Episkopatu Polski i Polskiej Rady
Ekumenicznej. We Wroc³awiu rozwin¹³ wzorcow¹ wspó³pracê z Koœcio³ami
cz³onkowskimi PRE i ¯ydowsk¹ Gmin¹ Wyznaniow¹.
Lit.: Jeremiasz bp, Przyczynek do szkicu s³u¿by ekumenicznej Henryka kardyna³a Gulbinowicza, „Biuletyn Ekumeniczny” 1995 nr 1, s. 37-53. – L. Wo³osiuk, A Koœció³ trwa. Rozmowy z
kardyna³em Gulbinowiczem, Wroc³aw 2000.
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H
HALIFAX Charles Lindley Wood, ur. 7 VI 1839, Londyn, zm. 19 I 1934,
Hickleton k. Doncaster, brytyjski œwiecki dzia³acz Koœcio³a anglikañskiego, nurtu
wysokokoœcielnego, szukaj¹cego zbli¿enia z Koœcio³em rzymskokatolickim. W
latach 1866-1919 i 1927-34 sta³ na czele English Church Union, stowarzyszenia
d¹¿¹cego do porozumienia z Rzymem. Poniewa¿ podjêcie jakiegokolwiek dialogu
z brytyjskimi katolikami okaza³o siê niemo¿liwe, przeto zwróci³ siê z propozycj¹
rozmów do belgijskiego kardyna³a D.J. Merciera. Ten, po uprzedniej zgodzie Piusa XI, prowadzi³ takie rozmowy w swojej siedzibie w Mechelen w latach 1921-26,
o których by³ informowany na bie¿¹co arcybiskup Canterbury. Ten nieoficjalny
dialog zosta³ przerwany po œmierci kard. Merciera.
HANC Wojciech, ur. 5 X 1941, Wilczyn (woj. koniñskie), duchowny katolicki, profesor. 1959-65 studia filozoficzne i teologiczne w Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku, 1965 œwiêcenia kap³añskie, 1965-66 wikariat
w Lipnie, 1966-69 dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium i licencjat na podstawie pracy „Podstawy ekumenizmu w dekrecie Soboru Watykañskiego II De oecumenismo”), 1971 doktorat tam¿e (w oparciu o
rozprawê „Teologiczne podstawy ekumenizmu w œwietle wspó³czesnej teologii
katolickiej od Soboru Watykañskiego II”). Od 1970 wyk³adowca teologii dogmatycznej i ekumenizmu w Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku, 1992-2001 rektor tego¿ Seminarium. 1983 cz³onek Rady Konsultacyjnej
Instytutu Ekumenicznego KUL. Od 1985 przewodnicz¹cy Sekcji Ekumenicznej
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Ksiê¿y Profesorów i Wyk³adowców przy Komisji Episkopatu ds. Nauki. 198994 cz³onek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 1996 konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Od 1994 zwi¹za³ siê z Akademi¹
Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego) w
Warszawie, prowadz¹c tam od pocz¹tku zajêcia z zakresu teologii ekumenicznej. W rozprawie habilitacyjnej (2003) zaj¹³ siê „Ekumenicznym wymiarem sakramentów chrzeœcijañskiej inicjacji w œwietle miêdzywyznaniowych dialogów
doktrynalnych”. W 2004 zosta³ kierownikiem Katedry Teologii Ekumenicznej,
rok póŸniej – kierownikiem Sekcji Teologii Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym UKSW. W tym samym roku powo³any przez rektora na stanowisko
profesora nadzwyczajnego. Jego dorobek naukowy obejmuje ok. 250 pozycji
drukowanych. We wszystkich jego publikacjach i g³oszonych referatach widoczne jest wyraŸne znamiê ekumeniczne. „Jest ekumenist¹ nie tylko z wykszta³cenia, ale tak¿e z przekonania i serca”. Jako diecezjalny duszpasterz do spraw
ekumenizmu przez wiele lat organizowa³ w diecezji w³oc³awskiej Tygodnie
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Ma sporo przyjació³ poœród grona duchownych
ewangelickich i prawos³awnych.
Lit.: Ekumenizm – teologia – kultura. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Ksiêdzu Profesorowi
Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. K. Konecki, Z. Pawlak, K. Rulka, W³oc³awek 2006.

HANSELMANN Johannes, ur. 9 III 1927, Ehingen/Ries (Niemcy), zm. 2 X
1999, Rotthalmünster (Niemcy). Teologiê strudiowa³ w Niemczech i USA, 19751994 biskup Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Krajowego Bawarii. Cz³owiek
pojednania miêdzy ró¿nymi frakcjami koœcielnymi, umo¿liwi³ kobietom w swoim
Koœciele ordynacjê na duchownego; 1978-87 wiceprezydent, 1987-80 prezydent
Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Dziêki dobrym stosunkom z kard. Josephem
Ratzingerem przyczyni³ siê do przezwyciê¿enia ostatnich przeszkód w listopadzie
1998 na drodze do podpisania Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
HAUPTMAN Alfred, ur. 21 II 1909, £ódŸ, zm. 17 XI 1985, Kolonia (RFN),
duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1932 ordynacja na duchownego, 1932-39 wikariusz w polskiej parafii ewangelickiej w £odzi, 1940-45 wiêzieñ
obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau, 1945-1982 administrator i
proboszcz parafii w Zabrzu, 1950-1981 senior Diecezji Katowickiej, 1950-79
cz³onek Synodu Koœcio³a. W 1948 zostaje przewodnicz¹cym Okrêgowej Rady
Ekumenicznej na Górnym Œl¹sku, w okresie póŸniejszym sta³ przez wiele lat na
czele oddzia³u PRE w Katowicach.
Lit.: Œ.P. Ks. senior Alfred Hauptman, „Kalendarz Ewangelicki 1987”, Warszawa 1986,
s. 92-96.
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HAUSE Jan, ur. 8 II 1934, Kraków, zm. 11 VI 2009, Warszawa, duchowny
Koœcio³a Eweangelicko-Augsburskiego, ekumenista, naczelny kapelan wojskowy.
1957-61 studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1961 ordynacja na duchownego, potem praca duszpasterska w ró¿nych parafiach (Kraków, Karpacz, W³oc³awek, P³ock, Radom, Lublin, Kielce, Wêgrów,
¯yrardów), 1975-99 dyrektor biblioteki ChAT, 1995-99 Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, przewodnicz¹cy warszawskich oddzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej (od momentu powstania w lutym 1994) i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W swej wieloletniej dzia³alnoœci da³ siê poznaæ jako zaanga¿owany ekumenista, g³osz¹cy kazania i pogadanki podczas
ró¿nych nabo¿eñstw, konferencji i spotkañ miêdzywyznaniowych.
Lit.: G. Polak, Ks. Jan Hause – w 60. rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1994, z. 1 (33), s. 123-124. – S. Paw³owski, Œp. Ks. Jan Hause
(1934-2009), „Biuletyn Ekumeniczny” 2009 nr 1-4, s. 184-185.
HAYWARD Victor K.W., ur. 1908, Londyn, zm. IV 1988, duchowny baptystyczny z Wielkiej Brytanii, misjonarz, ekumenista. Od 1934 pracowa³ jako misjonarz w Chinach, 1951-59 by³ sekretarzem zagranicznym Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego, 1959 podejmuje pracê w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (ŒRK)
jako sekretarz Wydzia³u Studiów Misyjnych, 1969 zostaje zastêpc¹ sekretarza generalnego ŒRK odpowiedzialnym za relacje z krajowymi i regionalnymi radami
chrzeœcijañskimi i ekumenicznymi. W 1971 zwo³a³ w Genewie I Œwiatow¹ Konsultacjê Rad Ekumenicznych, na któr¹ przybyli przedstawiciele 66 rad krajowych.
HEILER Friedrich, ur. 30 I 1892, Monachium, zm. 28 IV 1967, tam¿e. Studiowa³ religioznawstwo, filozofiê i teologiê katolick¹ w Monachium, 1920-60 by³
profesorem religioznawstwa porównawczego i filozofii religii w Marburgu. Pod
wp³ywem abpa Natana Söderbloma w latach 20. XX w. uczestniczy³ aktywnie
osobiœcie i publicystycznie w ruchu ekumenicznym. Poczuwa³ siê do ³¹cznoœci z
œwiatem katolickiego modernizmu i krytyczn¹ teologi¹ protestanck¹, jednoczeœnie
by³ przywi¹zany do starych tradycji liturgicznych, wszystkie te elementy stara³
siê godziæ ze sob¹ w ramach „ewangelijnej katolickoœci”. W tym celu w 1929 powo³a³ do ¿ycia Stowarzyszenie Wysokokoœcielne. Choæ pod wp³ywem Söderbloma w 1919 konwertowa³ do Koœcio³a luterañskiego, znajdowa³ swoj¹ w³aœciwe
miejsce pomiêdzy konfesjami. Takie podejœcie oddala³o go od g³ównego nurtu ruchu ekumenicznego, który mimo to zawdziêcza mu wiele wa¿nych impulsów.
Lit.: S. J. Koza, Friedrich Heiler – teolog ekumenicznego otwarcia, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 1993, z. 1 (31), s. 115-122.
HENRIOD Henri-Louis, ur. 2 XII 1887, zm. 1970, duchowny reformowany
z Szwajcarii, teologiê studiowa³ w Neuchâtel i Marburgu, 1920-1931 sekretarz ge-
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neralny Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich, 1932-38 sekretarz generalny Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów i Rady Ekumenicznej Chrzeœcijañstwa Praktycznego, 19461951 sekretarz Instytutu Ekumenicznego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k.
Genewy, potem pastor w Neuchâtel i prezydent Szwajcarskiego Towarzystwa Biblijnego.
HERZOG Eduard, ur. 1 VIII 1841, Schongau (kanton Lucerna, Szwajcaria),
zm. 26 III 1924, Olten, pierwszy biskup starokatolicki Szwajcarii. Teologiê studiowa³ w Lucernie, Tybindze, Fryburgu Bryzgowijskim i Bonn. W 1868 zostaje
profesorem egzegezy w katolickim seminarium duchownym w Lucernie. W 1870
protestuje przeciw uchwaleniu dogmatów papieskich przez Sobór Watykañski I i
przystêpuje do ruchu starokatolickiego. 1874 zostaje profesorem Nowego Testamentu na nowo utworzonym wydziale teologii starokatolickiej Uniwersytetu w
Bernie. 1875 uczestniczy w drugiej boñskiej konferencji unijnej, 1876 zostaje wybrany biskupem Koœcio³a Chrzeœcijañskokatolickiego (Starokatolickiego) Szwajcarii. 1889 wnosi istotny wk³ad w utworzenie Unii Utrechckiej Koœcio³ów Starokatolickich. Inicjowa³ zbli¿enie z Koœcio³em anglikañskim (1883 pierwsza wspólna Eucharystia), 1895 i 1920 publikuje listy pasterskie w sprawie jednoœci. 1920
przewodniczy konferencji przygotowawczej Ruchu Wiara i Ustrój Koœcio³a w
Genewie.
HILD Helmut, ur. 23 V 1921, Weinbach k. Wielburg/Lahn, zm. 11 IX 1999,
Darmstadt. Lata drugiej wojny œwiatowej spêdzi³ jako ¿o³nierz na froncie, w 1946
rozpocz¹³ studium teologii ewangelickiej w Marburgu, 1951 ordynowany na duchownego, 1969-85 prezydent Koœcio³a Ewangelickiego Hesji-Nassau, 1973-85
wiceprzewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD). 1971
kieruje pierwsz¹ delegacj¹ swojego Koœcio³a, która na zaproszenie Polskiej Rady
Ekumenicznej (PRE) sk³ada oficjaln¹ wizytê w Polsce. 1973 stoi na czele delegacji EKD wizytuj¹cej nasz kraj. 1974 g³ówny inicjator powo³ania Komisji Kontaktów PRE i EKD. 1977 z jego inicjatywy powstaje Fundacja „Znaki nadziei”,
wspieraj¹ca przez wiele lat by³ych wiêŸniów obozów koncentracyjnych w Polsce.
Za zas³ugi na polu wspó³pracy polsko-niemieckiej otrzyma³ w 1974 honorowy
doktorat Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
H£ADOWSKI W³adys³aw, ur. 2 V 1913, Kuszelewo k. Nowogródka, zm. 22
IX 2004, Drohiczyn. 1932 rozpoczêcie studiów w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Piñsku, 1938 œwiêcenia kap³añskie, wychowawca w Gimnazjum Biskupim w Drohiczynie, 1939-46 praca duszpasterska w parafiach Dziadkowice i
Hajnówka, 1948 magisterium na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 1951 doktorat na podstawie rozprawy: „Pocz¹tki chrzeœcijañstwa wed³ug
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egzystencjalnej interpretacji R. Bultmanna”, 1957-88 rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, jednoczeœnie wyk³ada tam dogmatykê, religioznawstwo, metodologiê i zagadnienia ekumeniczne; 1970 habilitacja w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie. Referent diecezjalny ds. ekumenizmu, 1967
cz³onek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu; 1974 cz³onek Komisji Mieszanej,
1977 przewodnicz¹cy Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Przewodniczy³ przez kilkanaœcie lat Sekcji
Ekumenicznej Profesorów. Organizowa³ bilateralne dialogi miêdzy Koœcio³em katolickim i Koœcio³ami zrzeszonymi w PRE na temat wzajemnego uznania sakramentu chrztu. Organizowa³ Tygodnie Modlitw w Seminarium i w parafii Drohiczyn oraz na terenie diecezji; zaprasza³ wybitnych ekumenistów z kazaniami.
Dba³, by w Drohiczynie nabo¿eñstwa odbywa³y siê wspólnie z prawos³awnymi
tak w koœciele, jak w cerkwi. Mia³ spotkania z m³odzie¿¹ prawos³awn¹ w ramach
katechizacji prowadzonej przez duszpasterzy prawos³awnych. W Seminarium odby³o siê kilka spotkañ z duchownymi prawos³awnymi. Dwukrotnie uczestniczy³ w
rekolekcjach wspólnie z luteranami z NRD.
Lit.: G. Polak, Ks. rektor W³adys³aw H³adowski – w 75. rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1989, z. 1 (25), s. 106-108. – K. Karski, Senior polskich ekumenistów [w 75
rocznicê urodzin i 50-lecie kap³añstwa ks. prof. W³adys³awa H³adowskiego], „Studia Teologiczne”, Bia³ystok-Drohiczyn-£om¿a 1990 nr 8, s. 45-47.

HOEKENDIJK Johannes Christiaan, ur. 3 V 1912, Garut (Jawa), zm. 25
VI 1975, Long Island (USA), holenderski teolog protestancki, misjolog i ekumenista. 1947-49 sekretarz Holenderskiej Rady Misyjnej, 1949-52 sekretarz do
spraw ewangelizacji w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów, 1953-65 profesor Uniwersytetu w Utrechcie, 1965-75 profesor w Union Theological Seminary w Nowym
Jorku. G³osi³, ¿e „Koœció³, który wie, ¿e (…) podstaw¹ jego egzystencji (…) jest
zwiastowanie królestwa ekumenii, nie uprawia misji, lecz sam staje siê misj¹
(…) Tote¿ Koœció³ nie uprawiaj¹cy misji traci sens swojego istnienia. Bowiem
Koœció³ jest tylko wówczas i tylko na tyle prawdziwym Koœcio³em, gdy w pe³ni
podporz¹dkowuje siê dzia³aniu Bo¿emu w ekumenii”. „Ekumenia” rozumiana
jest tutaj jako s³owo wymienne ze s³owem „œwiat”, zadanie jednoœci Koœcio³a
zosta³o potraktowane jako czêœæ szerszej misji Koœcio³a wobec œwiata, jednoczeœnie ograniczeniu uleg³o tradycyjne pietystyczne i koœcielne rozumienie misji. Jego teologia wywar³a istotny wp³yw na ekumeniczne studium dotycz¹ce
struktur wspólnot misyjnych (1961) i na profil Œwiatowej Konferencji Misyjnej
w Bangkoku (1972-73).
HOFFMAN Kazimierz, ur. 1930, zm. 1975, duchowny katolicki, wyk³adowca na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie,
w latach 60. XX w. ogromnie zaanga¿owany ekumenicznie, pierwszy w œrodo-
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wisku katolickim w Polsce pisa³ o Lutrze inaczej, m.in. na ³amach „Tygodnika
Powszechnego”.
HROMADKA Josef Lukl, ur. 8 VI 1889, Hodslavice (Morawy), zm. 26 XII
1969, Praga, teolog ewangelicki, ekumenista; pionier dialogu chrzeœcijañskomarksistowskiego. Studiowa³ teologiê w Wiedniu, Bazylei, Heidelbergu i Aberdeen (1907–12). Po ordynacji na duchownego (1912) podj¹³ pracê duszpastersk¹ we
Vsetinì na Morawach, póŸniej w Pradze i Sónové, jednoczeœnie studiowa³ filozofiê; 1920 powo³any na profesora nowo za³o¿onej uczelni protestanckiej im. J.
Husa w Pradze. Zdecydowany przeciwnik nazizmu, opuœci³ Czechos³owacjê po
inwazji niemieckiej 1938 i uda³ siê do USA, gdzie do 1947 wyk³ada³ apologetykê
i etykê w Princeton Theological Seminary. Po powrocie do kraju profesor i dziekan Wydzia³u Teologii Ewangelickiej im. J.A. Komeñskiego w Pradze (do 1966).
Pogl¹dy Hromadki ukszta³towa³y siê pod wp³ywem myœli filozoficznej T.G. Masaryka (pierwszy prezydent Czechos³owacji) i teologa E. Troeltscha. Interesowa³a
go rola Koœcio³a i religii w zeœwiecczonym œwiecie. W swych publikacjach, og³aszanych na d³ugo przed Soborem Watykañskim II, próbowa³ przezwyciê¿yæ stereotypy w pogl¹dach protestantów czeskich na katolicyzm rzymski. W celu lepszego zrozumienia prawos³awia nauczy³ siê jêzyka rosyjskiego, by móc czytaæ w
oryginale dzie³a literackie i teologiczne. W swoim kraju nale¿a³ do pionierów ruchu ekumenicznego; przyczyni³ siê do zjednoczenia luteran i reformowanych w
Koœciele Ewangelickim Braci Czeskich (1918), a tak¿e do powstania Unii Koœcio³ów Ewangelickich w Czechos³owacji (1926). Przed II wojn¹ œwiatowa uczestniczy³ w miêdzynarodowych konferencjach ekumenicznych. W Amsterdamie, podczas zgromadzenia powo³uj¹cego do ¿ycia Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów (1948),
mia³a miejsce jego s³ynna polemika z amerykañskim prezbiterianinem J.F. Dullesem (póŸniejszy sekretarz stanu rz¹du USA), w której Hromadka broni³ rewolucji
socjalistycznej; by³ przekonany, ¿e „zachodnia cywilizacja” wyczerpa³a swoje
mo¿liwoœci i ¿e socjalizm stworzy nowe spo³eczeñstwo „wolne od ¿¹dzy zysku i
materialnej tyranii”. W 1957 przyczyni³ siê do utworzenia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, która sta³a siê miejscem spotkañ teologów Wschodu i Zachodu, zaniepokojonych groŸb¹ wybuchu konfliktu nuklearnego; niemal do samej
œmierci pe³ni³ funkcjê prezydenta tej organizacji. Uwa¿a³, ¿e nieustêpliwy antykomunizm mo¿e doprowadziæ do katastrofy, tote¿ poœwiêca³ wiele uwagi sprawie
dialogu chrzeœcijañsko-marksistowskiego. Po inwazji wojsk Uk³adu Warszawskiego na Czechos³owacjê (1968), która po³o¿y³a kres „praskiej wioœnie” i nadziei na
zbudowanie „socjalizmu o ludzkim obliczu”, oskar¿y³ rz¹d ZSRR o zdyskredytowanie w oczach spo³eczeñstwa moralnego przes³ania socjalizmu i komunizmu.
Najwa¿niejsze prace: Doom and Resurrection (1945, wyd. pol. Œmieræ i zmartwychwstanie 1968), Theology between Yesterday and Tomorrow (1957), Das
Evangelium für Atheisten (1960), Kirche und Theologie im Umbruch der Gegen-
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wart (1961), Thoughts of a Czech Pastor (1970), Mein Leben zwischen Ost und
West (1971).
Lit.: K. Karski, Józef Lukl Hromadka (W pi¹t¹ rocznicê zgonu), „Jednota” 1974 nr 12, s. 7-8.

HRYNIEWICZ Wac³aw, ur. 23 VII 1936, £omazy k. Bia³ej Podlaskiej, teolog
katolicki, cz³onek Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, profesor, ekumenista,
znawca teologii prawos³awnej. Ca³e swoje ¿ycie naukowe zwi¹za³ z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim. W 1966 obroni³ rozprawê doktorsk¹, po czym odby³
dwuletnie badania naukowe w Louvain, Pary¿u, Londynie i Rzymie, które zaowocowa³y rozpraw¹ habilitacyjn¹ pt. „Rola tradycji w interpretacji teologicznej.
Analiza wspó³czesnych pogl¹dów dogmatyczno-ekumenicznych”, obronion¹ w
1974. Rok póŸniej otrzymuje nominacjê na docenta, w 1984 tytu³ profesora nadzwyczajnego, w 1992 – profesora zwyczajnego. W latach 1975-83 kieruje Sekcj¹
Teologii Porównawczej i Ekumenicznej Wydzia³u Teologicznego KUL, po jej
przekszta³ceniu w Instytut Ekumeniczny (1983) zostaje kierownikiem Katedry
Teologii Prawos³awnej oraz zastêpc¹ dyrektora IE. W latach 1997-2005 pe³ni³
funkcjê dyrektora IE. By³ przez wiele lat wspó³pracownikiem ró¿nych gremiów
ekumenicznych w kraju i za granic¹: 1979-84 konsultorem watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, 1980–92 i ponownie od 1995 cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Prawos³awnym; od 1988 cz³onkiem Societas Oecumenica
(European Society for Ecumenical Research); od 1995 wspó³pracownikiem Fundacji Pro Oriente; 1989–94 cz³onkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W latach 1998-2000 by³ cz³onkiem powo³anego przez Konferencjê Koœcio³ow Europejskich i Radê Konferencji Episkopatów Europy zespo³u ekumenicznego, który opracowa³ Kartê Ekumeniczn¹ – dokument zawieraj¹cy wytyczne dla
wzrastaj¹cej wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami w Europie; Koœcio³y europejskie
przyjê³y go w 2001 w Strasburgu. Jako zastêpca a nastêpnie dyrektor Instytutu
Ekumenicznego KUL by³ organizatorem lub wspó³organizatorem licznych sympozjów naukowych – krajowych i miêdzynarodowych – o charakterze ekumenicznym. W³¹cza³ siê te¿ aktywnie – jako wspó³organizator – do sympozjów miêdzywyznaniowych, które odbywa³y siê na terenie Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 850 pozycji, w tym 25 ksi¹¿ek.
W ca³ym dorobku szczególn¹ pozycjê zajmuje jego trylogia paschalna: Chrystus
— nasza Pascha (1983), Nasza Pascha z Chrystusem (1987), Pascha Chrystusa w
dziejach cz³owieka i wszechœwiata (1991), której poœwiêci³ 10 lat ¿ycia. W dziewiêciu ksi¹¿kach podejmuje tematykê, któr¹ mo¿na uj¹æ has³owo jako „Chrzeœcijañstwo i nadzieja powszechnego zbawienia”. Ten kr¹g tematyczny wzbudza najwiêksze zainteresowanie czytelnicze, lecz jednoczeœnie staje siê przedmiotem
ostrych polemik. Zainteresowaniu prawos³awiem da³ wyraz z jednej strony w studiach staros³owiañskich, z drugiej zaœ w bie¿¹cym opisie dialogu katolicko-pra-
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wos³awnego: Koœcio³y siostrzane. Dialog katolicko-prawos³awny 1980-1991
(Warszawa 1993). By³ te¿ redaktorem oœmiu publikacji zbiorowych dotycz¹cych
tematyki ekumenizmu, w tym obszernego podrêcznika Ku chrzeœcijañstwu jutra.
Wprowadzenie do ekumenizmu (1996). Jako szczery i zaanga¿owany ekumenista
posiad³ umiejêtnoœæ wczuwania siê w sposób myœlenia i argumentowania cz³onków innych Koœcio³ów. Charakteryzujaca go empatia sprawia, ¿e nie waha siê
przed podjêciem krytyki najwy¿szych w³adz w³asnego Koœcio³a za zbyt arbitralne
– w jego opinii – wyrokowanie o statusie eklezjalnym innych Koœcio³ów. Jako
„budowniczy mostów” miêdzy ludŸmi wiary i w¹tpi¹cymi, Koœcio³ami Wschodu i
Zachodu, zosta³ wyró¿niony honorowym doktoratem Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie (2009).
Lit.: Instaurare omnia in Christo. O zbawieniu, teologii, dialogu i nadziei. Wac³awowi Hryniewiczowi OMI w 70. rocznicê urodzin, Lublin 2006. – A. Boniecki, Kongregacja myœli (spór o.
Wac³awa Hryniewicza z Kongregacj¹ Nauki Wiary), „Tygodnik Powszechny” nr 39 z
28.IX.2008. – K. Karski, Profesor Wac³aw Hryniewicz – ekumenista spolegliwy i odwa¿ny,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2009 z. 2 (65), s. 181-187.

HUME George Basil, ur. 2 III 1923, Newcastle upon Tyne, zm. 17 VI 1999,
Londyn, angielski duchowny katolicki, arcybiskup Westminsteru, przewodnicz¹cy
Konferencji Biskupów Anglii i Walii, kardyna³, benedyktyn, ekumenista. 1941
wstêpuje do zakonu benedyktynów i przyjmuje imiê Basil, studia teologiczne odbywa w opactwie Amleforth, Oxfordzie i na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, 1950 œwiêcenia kap³añskie, 1953-63 nauczyciel w koled¿u klasztoru w
Ampleforth, 1963 wybrany opatem tego¿ klasztoru, 1976 mianowany arcybiskupem Westminsteru oraz prymasem Anglii i Walii, w tym samym roku podniesiony
do godnoœci kardyna³a. By³ zaanga¿owanym ekumenist¹. Jako przewodnicz¹cy
Rady Konferencji Episkopatów Europy (1979-86) rozwin¹³ œcis³¹ wspó³pracê z
Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich.
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I
IAKOVOS, Demetrios Coucouzis, ur. 29 VII 1911, wyspa Imvros (Turcja),
zm. 10 IV 2005, Stamford (Connecticut, USA). W 1934, po ukoñczeniu Akademii Teologicznej na wyspie Chalki, przyjmuje œwiêcenia diakonackie i sk³ada
œluby zakonne, wyje¿d¿a do USA, gdzie u boku póŸniejszego patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I pos³uguje jako diakon, 1940 wyœwiêcony na kap³ana,
1954 otrzymuje sakrê biskupi¹ i jest przez cztery lata osobistym reprezentantem
patriarchy Atenagorasa I w siedzibie Œwiatowej Radzie Koœcio³ów (ŒRK) w
Genewie. 1959-1996 duchowny zwierzchnik w randze arcybiskupa Greckiej
Prawos³awnej Archidiecezji w Ameryce, 1961-68 jeden z prezydentów ŒRK.
By³ pierwszym grecko-prawos³awnym arcybiskupem, który w 1959 spotka³ siê z
papie¿em Janem XXIII. W USA nawi¹za³ dialog z Koœcio³ami: rzymskokatolickim, anglikañskim, luterañskim i baptystycznym, a tak¿e zapocz¹tkowa³ rozmowy z wyznawcami judaizmu. Jego wysi³ek na rzecz zacieœnienia wiêzi pomiêdzy jurysdykcjami poszczególnych Koœcio³ów prawos³awnych doprowadzi³ do
powo³ania Sta³ej Konferencji Prawos³awnych Kanonicznych Biskupów Ameryki Pó³nocnej. Anga¿owa³ siê w walkê na rzecz obrony praw cz³owieka i obywatela, m.in. wspiera³ aktywnie ruch praw obywatelskich pod przewodnictwem
pastora Martin Luther Kinga, opowiada³ siê przeciw gwa³ceniu wolnoœci religijnej, otwarcie krytykowa³ wojn¹ w Wietnamie, popiera³ prawo Izraelczyków
do pokoju i bezpiecznych granic, jednoczeœnie wzywa³ do zrozumienia ¿¹dañ
Palestyñczyków.
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INDRZEJCZYK Roman, ur. 13 XI 1931, ¯ychlin, zm. 10 IV 2010, Smoleñsk, prezbiter rzymskokatolicki, kapelan Prezydenta RP i rektor kaplic prezydenckich w latach 2005–2010. 1956 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, pracowa³ w
ró¿nych parafiach warszawskich i podwarszawskich, 1964–1986 by³ proboszczem parafii œw. Edwarda w Pruszkowie oraz duszpasterzem szpitala psychiatrycznego w Tworkach, 1986–2004 proboszczem parafii Dzieci¹tka Jezus na
warszawskim ¯oliborzu. W parafii tej, jako jedyny proboszcz w Polsce, organizowa³ wspólne modlitwy chrzeœcijan i ¯ydów z okazji ¿ydowskiego œwiêta Simchat Tora (radoœæ Tory); przy tej okazji przy o³tarzu stawa³ i przemawia³ przedstawiciel religii moj¿eszowej. Organizowa³ te¿ nabo¿eñstwa ekumeniczne z
udzia³em duchowieñstwa i wiernych z ró¿nych Koœcio³ów. Kilka razy przyst¹pi³ do Sto³u Pañskiego w koœciele ewangelickim, za co mia³ nieprzyjemnoœci w
swoim macierzystym Koœciele. Wiele wskazuje na to, ¿e pod jego wp³ywem
prezydent Lech Kaczyñski odwiedzi³ warszawsk¹ synagogê, a tak¿e prawos³awn¹ katedrê œw. Marii Magdaleny w Warszawie. W kaplicy prezydenta RP
odbywa³y siê te¿ nabo¿eñstwa ekumeniczne, m.in. z greckokatolickimi i prawos³awnymi biskupami z Polski i Ukrainy.
Lit.: G. Polak, Trzej tragicznie zmarli ekumeniœci, SiDE 2010 z. 2 (67), s. 142-146.

ISERLOH Erwin, ur. 15 V 1915, Duisburg, zm. 14 IV 1996, Münster (Westfalia), wybitny katolicki historyk Koœcio³a i ekumenista. 1940 œwiêcenia kap³añskie, 1947-1950 kontynuacja studiów w Rzymie, 1951-53 docent prywatny
w Bonn, 1954-64 profesor historii Koœcio³a w Trewirze, 1964-1983 kierownik
katedry œredniowiecznej i nowszej historii Koœcio³a na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Münster, cz³onek Rady Naukowej Instytutu J.M. Möhlera w Paderborn, uznany autorytet w dziedzinie badañ nad Lutrem. W latach 60.
XX w. sensacjê wywo³a³o jego twierdzenie, ¿e fakt przybicia tez przez Lutra
na drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze 31 paŸdziernika 1517 w formie przekazanej przez tradycjê nie mia³ miejsca. Jako dobry znawca ¿ycia i
dzie³a Marcina Lutra nie kwestionowa³ jednak autentycznoœci 95 tez. Jego publikacje dotycz¹ce Reformacji XVI w. s¹ przenikniête g³êbokim duchem ekumenizmu.
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J
JAB£OÑSKI Micha³ Remigiusz Maria Ludwik, ur. 19 XII 1950, Niesu³ków
k. £odzi, biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP. W 1972,
po ukoñczeniu Seminarium Duchownego w P³ocku i studiów w Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie, przyjmuje œwiêcenia kap³añskie. By³ duszpasterzem w kilku parafiach (Dobra, £ódŸ, Pabianice, Pi¹tek, Wiœniew, Zgierz).
W 1995 otrzymuje sakrê biskupi¹ i staje na czele diecezji lubelsko-podlaskiej, w
latach 1997-2007 zostaje ordynariuszem diecezji œl¹sko-³ódzkiej. W 2007 Kapitu³a Zgromadzenia Mariawitów wybiera go zwierzchnikiem Koœcio³a; jednoczeœnie
zostaje ordynariuszem diecezji warszawsko-p³ockiej. Od 2011 roku jest dodatkowo biskupem diecezji lubelsko–podlaskiej. W przesz³oœci by³ wiceprzewodnicz¹cym oddzia³u ³ódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, jako zwierzchnik Koœcio³a wchodzi w sk³ad Prezydium PRE. 1997-2011 cz³onek, a nastêpnie wspó³przewodnicz¹cy Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em
Starokatolickim Mariawitów a Koœcio³em Rzymskokatolickim.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 478.

JAEGER Lorenz, ur. 23 IX 1892, Halle/Saale, zm. 1 IV 1975, Paderborn,
pionier ruchu ekumenicznego w Koœciele rzymskokatolickim. Teologiê studiowa³
w Paderborn i Monachium, 1922 œwiêcenia kap³añskie, 1941 sakra biskupia i powo³anie na arcybiskupa Paderborn, 1942 przedstawia Konferencji Biskupów
szczegó³owe stanowisko wobec ruchu ekumenicznego proponuj¹c utworzenie Seminarium Ekumenicznego. 1943 staje na czele utworzonego przez Konferencjê
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Biskupów Niemieckich Referatu ds. Ponownego Zjednoczenia we Wierze. 1946
powstaje Komitet Ewangelicko-Katolicki ds. Ekumenizmu, kierowany przez Jaegera i biskupa ewangelickiego Wilhelma Stählina. Podczas dorocznych posiedzeñ Komitetu dyskutowano wa¿ne kontrowersyjne problemy teologiczne. Tak¿e
z inicjatywy Jaegera powsta³ w 1957 Instytut im. J.A. Möhlera w Paderborn, który
zaj¹³ siê studiami nad ekumenizmem i protestantyzmem. Przyczyni³ siê w istotny
sposób do utworzenia watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, którego by³ cz³onkiem od samego pocz¹tku. Uczestniczy³ aktywnie w przygotowaniach
do Soboru, szerzy³ w Kurii Rzymskiej rzeczow¹ informacjê na temat protestantyzmu, w styczniu 1965 powo³any do kolegium kardynalskiego.
JAN XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, ur. 25 XI 1881, Sotto il Monte k.
Bergamo, zm. 3 VI 1963, Rzym, papie¿ w latach 1958-1963, zwo³a³ Sobór Watykañski II, krzewi³ aggiornamento, tj. odnowê Koœcio³a, otworzy³ Koœció³ na ekumenizm i œwiat. 1904 œwiêcenia kap³añskie, od 1925 przez blisko 25 lat w s³u¿bie
dyplomatycznej w Bu³garii, Turcji i Grecji. W okresie tym nawi¹za³ ¿ywe stosunki z prawos³awiem. 1944 nuncjusz w Pary¿u – utrzymywa³ intensywne kontakty z
przedstawicielami protestantyzmu francuskiego. 1952 otrzymuje kapelusz kardynalski, 1953 patriarch¹ Wenecji, 28 X 1958 konklawe wybiera go papie¿em. Z
powodu zaawansowanego wieku by³ traktowany pocz¹tkowo jako „papie¿ przejœciowy”, ale wkrótce wzbudzi³ podziw ca³ego œwiata. Uda³o mu siê wprowadziæ
Koœció³ katolicki w now¹ epokê. Od pocz¹tku swego pontyfikatu wyra¿a³ zdecydowan¹ wolê dzia³ania na rzecz jednoœci chrzeœcijañstwa i odnowy Koœcio³a „w
g³owie i cz³onkach” w œwietle œwiadectwa biblijnego („aggiornamento”) W przemówieniu do kardyna³ów 25 I 1959 zapowiedzia³ niespodziewanie zwo³anie Soboru, a w encyklice „Ad Petri cathedra” (29 VI 1959) wyszczególni³ motywy
przewodnie tego zgromadzenia koœcielnego – prawda, jednoœæ, pokój, mi³oœæ. Sobór w jego rozumieniu mia³ s³u¿yæ sprawie ponownego zjednoczenia z „braæmi
od³¹czonymi”. W ramach przygotowañ do Soboru w 1960 utworzy³ Sekretariat do
Spraw Jednoœci Chrzeœcijan. 11 X 1962 dokona³ otwarcia pierwszej sesji Soboru.
Drugiej sesji nie do¿y³. Prze³omowe znaczenie mia³y te¿ dwie jego encykliki:
„Mater et Magistra” (1961) i „Pacem in terrris” (1963).
JAN PAWE£ II, Karol Józef Wojty³a, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV
2005, Watykan. Polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup krakowski, kardyna³,
papie¿. 1946 œwiêcenia kap³añskie, 1958 – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, 1964 – arcybiskup metropolita krakowski, 1967 – kardyna³, 16 X 1978
– wybrany 264. papie¿em w dziejach Koœcio³a rzymskokatolickiego. Uczestniczy³
we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykañskiego II (1962-65), nale¿¹c do
najaktywniejszych ojców soborowych. Wniós³ istotny wk³ad do sformu³owañ dotycz¹cych wolnoœci religijnej. Bra³ te¿ udzia³ w pierwszych piêciu Synodach Bi-
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skupów w Rzymie; ich cz³onkowie wybierali go nieustannie reprezentantem europejskim w komitecie przygotowuj¹cym obrady. Po przesz³o 400 latach zosta³
pierwszym nie-W³ochem wybranym na najwy¿szy urz¹d w Koœciele rzymskokatolickim. Jako papie¿ cechowa³ siê niezwyk³ym dynamizmem. Ju¿ w przemówieniu do delegacji Koœcio³ów nierzymskokatolickich, które wziê³y udzia³ w uroczystoœci rozpoczêcia pontyfikatu, oœwiadczy³, ¿e ma zdecydowan¹ wolê kroczyæ naprzód po drodze jednoœci, w duchu soborowym, id¹c za przyk³adem swoich
poprzedników. Przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do bezpoœrednich kontaktów z ludŸmi
ró¿nych wyznañ i œwiatopogl¹dów. W swoich licznych podró¿ach (odby³ ich 104)
spotyka³ siê z regu³y z przedstawicielami Koœcio³ów nierzymskokatolickich i reprezentantami innych religii w danym kraju. By³ pierwszym papie¿em, który przekroczy³ nie tylko próg œwi¹tyni protestanckiej, lecz równie¿ synagogi i meczetu.
W swoich wyst¹pieniach by³ orêdownikiem szeroko rozumianych praw ludzkich,
których nieodzownym sk³adnikiem jest wolnoœæ religijna i swoboda g³oszenia pogl¹dów politycznych i spo³ecznych. Wœród badaczy najnowszych dziejów Europy
Œrodkowo-Wschodniej istnieje dosyæ zgodna opinia, i¿ jego pielgrzymki do Polski
wywar³y istotny wp³yw na za³amanie siê re¿imu komunistycznego nie tylko w
tym, ale i w s¹siednich krajach. Publiczne deklaracje, listy, encykliki oraz podró¿e
po ca³ym œwiecie sprawi³y, ¿e sprawowany przezeñ urz¹d uzyska³ nowy, uniwersalny profil, który zosta³ przeniesiony na ca³y Koœció³ rzymskokatolicki. By³ daleki od tego, aby przeprowadziæ now¹ interpretacjê prymatu biskupa Rzymu, nieomylnoœci papieskiej, nie waha³ siê równie¿ przed zaanga¿owaniem swego autorytetu, aby umocniæ i potwierdziæ historyczn¹ to¿samoœæ Koœcio³a
rzymskokatolickiego. Eksponowa³ kult i pobo¿noœæ maryjn¹, chocia¿ zdawa³ sobie sprawê, ¿e przez to komplikuje osi¹gniêcie postêpów w dialogu z protestantami ró¿nych kierunków. Dba³oœæ o zachowanie historycznej to¿samoœci Koœcio³a
by³a te¿ powodem, ¿e przyzwoli³ na wszczêcie procesów dyscyplinarnych wobec
kilkunastu teologów katolickich (g³osz¹cych zbyt œmia³e pogl¹dy zw³aszcza w
zagadnieniach etyki seksualnej lub reprezentuj¹cych lewicuj¹c¹ teologiê wyzwolenia w Ameryce £aciñskiej). Mimo ekumenicznej otwartoœci w swoich wypowiedziach nigdy nie wykracza³ poza to, co w swoim czasie zosta³o ustalone na Soborze. By³ zdecydowanym obroñc¹ bez¿ennoœci duchownych i przeciwnikiem dopuszczenia kobiet do kap³añstwa. Mimo kontrowersyjnych ocen pontyfikatu jego
osoba i dzia³alnoœæ fascynowa³a wielu obserwatorów równie¿ spoza krêgów Koœcio³a katolickiego. W pewnym sensie prób¹ bilansu ponadtrzydziestoletniej aktywnoœci Koœcio³a rzymskokatolickiego na niwie ekumenicznej by³a encyklika Ut
unum sint (1995). Papie¿ stwierdzi³ w niej jednoznacznie, ¿e „Koœció³ katolicki
wszed³ nieodwo³alnie na drogê ekumenicznych poszukiwañ” (nr 9). Jednoczeœnie
– ku rozczarowaniu szerokich œrodowisk Koœcio³ów protestanckich – powtórzy³
niemal dos³ownie odnoœne fragmenty tekstów soborowych, stwierdzaj¹ce, ¿e
wszystkie elementy uœwiêcenia i prawdy istniej¹ ³¹cznie i w ca³ej pe³ni w Koœcie-
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le katolickim oraz bez takiej pe³ni w innych Wspólnotach eklezjalnych. Pos³u¿y³
siê tutaj pewn¹ gradacj¹: Koœció³ rzymskokatolicki odczuwa wiêksz¹ bliskoœæ
kultowo-doktrynaln¹ z Koœcio³ami wschodnimi ni¿ z Koœcio³ami protestanckimi
wyros³ymi z Reformacji XVI w., choæ z tymi ostatnimi posiada „wspóln¹ cechê
zachodni¹” (nr 65). Powtórzy³ te¿ swoje roszczenia do prymatu, którego – w
obecnej formie – nie akceptuje ¿adna inna tradycja chrzeœcijañska. Mimo tych czy
innych trudnoœci papie¿ kontynuowa³ kontakty i spotkania z prawos³awiem, zapocz¹tkowane przez Paw³a VI, doprowadzaj¹c w 1979 do rozpoczêcia oficjalnego
dialogu na p³aszczyŸnie œwiatowej. Stosunki katolicko-prawos³awne skomplikowa³y siê jednak w latach 90. XX w., a to za spraw¹ odradzaj¹cego siê w niektórych by³ych pañstwach komunistycznych Koœcio³a katolickiego obrz¹dku
wschodniego. Mimo opracowania wspólnego dokumentu poœwiêconego tej kwestii (1993), do koñca jego pontyfikatu nie uda³o siê prze³amaæ impasu we wzajemnych stosunkach, zw³aszcza ¿e najwiêkszy z Koœcio³ów prawos³awnych, rosyjski,
przy ró¿nych okazjach wysuwa³ pod adresem Koœcio³a katolickiego zarzut, i¿ pod
pozorem pracy duszpasterskiej prowadzi dzia³alnoœæ prozelick¹ wœród prawos³awnych na terenie Rosji. Lepiej ni¿ z prawos³awiem uk³ada³y siê stosunki z Koœcio³ami tradycji protestanckiej. Ponad 30-letni dialog z Koœcio³ami luterañskimi zaowocowa³ podpisaniem w 1999 Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. W opinii papie¿a dokument ten stanowi³ „krok milowy na nie³atwej
drodze przywracania pe³nej jednoœci miêdzy chrzeœcijanami”. W okresie jego
pontyfikatu Koœció³ katolicki podj¹³ lub kontynuowa³ dwustronny dialog teologiczny równie¿ z Koœcio³em anglikañskim i innymi Koœcio³ami tradycji protestanckiej (reformowani, metodyœci, menonici, baptyœci, uczniowie Chrystusa,
zielonoœwi¹tkowcy). Aktywna dzia³alnoœæ ekumeniczna papie¿a wywar³a pozytywny wp³yw na poprawê atmosfery miêdzywyznaniowej w jego ojczyŸnie.
Podczas swoich kolejnych pielgrzymek do Polski niemal zawsze znajdowa³ czas
na osobiste spotkanie z przedstawicielami Koœcio³ów protestanckich, starokatolickich i prawos³awnego, a tak¿e z reprezentantami judaizmu i islamu. W sposób
szczególny wry³a siê w pamiêæ jego czwarta pielgrzymka (1991), kiedy przekroczy³ po raz pierwszy w Polsce próg œwi¹tyni prawos³awnej (Bia³ystok) i luterañskiej (Warszawa).
Lit.: W. Hanc, Ekumenizm Jana Paw³a II, „Ateneum Kap³añskie” 1999, z. 543-544, s. 199228. – K. Karski, Ekumenizm papie¿y Paw³a VI i Jana Paw³a II, w: Historia chrzeœcijañstwa,
Warszawa 2002, s. 696-700. – ten¿e, Papie¿ Jan Pawe³ II i ekumenia, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2005 nr 1-2 (56-57), s. 107-113. – M. Ziêba, Jan Pawe³ II – aposto³ jednoœci, „WiêŸ”
2004 nr 4, s. 54-65.

JASKÓ£A Piotr, ur. 22 V 1952, Jemielnica k. Strzelec Opolskich, kap³an diecezji opolskiej, profesor nauk teologicznych. Studia: 1971-77 – Wy¿sze Seminarium Duchowne Œl¹ska Opolskiego w Nysie-Opolu, 1978-82 studia specjalistycz-
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ne z teologii ekumenicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1983 sta¿
naukowy w Cambridge, 1986-87 sta¿ naukowy w Instytucie Ekumenicznym w
Paderborn. Specjalizuje siê w ekumenizmie, teologii dogmatycznej i teologii protestanckiej. Pe³ni funkcjê dyrektora Instytutu Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹
Uniwersytetu Opolskiego. W 1996 zosta³ sekretarzem Rady ds. Ekumenizmu
Konferencji Episkopatu Polski, w 2000 cz³onkiem Katolicko-Luterañskiej Komisji ds. Dialogu w Polsce. W 2008 powo³any na cz³onka Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 142.

JAWORSKI Zdzis³aw Maria W³odzimierz, ur. 2 I 1937, £êki k. Pi¹tku
(pow. £êczyca), duchowny mariawicki, b. zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów. Studia: Seminarium Duchowne w P³ocku, a nastêpnie Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie. 1960 œwiêcenia kap³añskie, praca duszpasterska w kilku parafiach (Radzyminek, £ódŸ, Pabianice, Pi¹tek). 1983 wybrany na biskupa, obejmuje jako ordynariusz diecezjê œl¹sko-³ódzk¹ z siedzib¹ w
£odzi. 1997-2007 biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, jednoczeœnie ordynariusz dwóch diecezji: warszawsko-p³ockiej i lubelsko-podlaskiej
oraz proboszcz Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci w P³ocku. Od 2007 ponownie ordynariusz diecezji œl¹sko-³ódzkiej. Jako zwierzchnik Koœcio³a by³ z urzêdu cz³onkiem Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, pe³ni³ te¿ przez pewien czas funkcje sekretarza, skarbnika i wiceprezesa PRE. W okresie pe³nienia funkcji biskupa
naczelnego rozpocz¹³ siê dialog mariawitów z Koœcio³em rzymskokatolickim.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 478.

JELINEK Emil, ur. 7 VII 1905, £ódŸ, zm. 7 I 1979, Czerni³owo (Czechos³owacja), do koñca drugiej wojny œwiatowej duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, w 1944 jeden z trzech g³ównych autorów i sygnatariusz Konfesji
Polskiej, w 1945 wraz z grup¹ parafian, potomków Braci Czeskich, wyjecha³ do
Czechos³owacji, gdzie do œmierci pracowa³ jako duchowny Koœcio³a Czeskobraterskiego. Jednoczeœnie nadsy³a³ do miesiêcznika „Jednota” artyku³y, które podpisywa³
swoim nazwiskiem lub pseudonimami: Jan Konar i Wojciech Wrzos.
JEREMIASZ, Jan Anchimiuk, ur. 3 X 1943, Odrynki (Bia³ostocczyzna), arcybiskup Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, dzia³acz ruchu
ekumenicznego. Absolwent sekcji prawos³awnej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1965) oraz Moskiewskiej Akademii Teologicznej z siedzib¹ w Zagorsku (1966) i Wydzia³u Teologii Ewangelickiej w Zurychu (1968);
wyk³adowca i wychowawca w Prawos³awnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1968–76), jednoczeœnie pracownik naukowo-dydaktyczny w ChAT: profesor, kierownik katedry egzegezy prawos³awnej Nowego Testamentu (od 1981) i
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rektor (1996–2002, 2008-2012). W 1983 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, wst¹pi³ do
zakonu i z³o¿y³ œluby wieczyste, otrzyma³ sakrê biskupi¹ i zosta³ ordynariuszem
diecezji wroc³awsko-szczeciñskiej z siedzib¹ we Wroc³awiu. Przyczyni³ siê znacz¹co do zacieœnienia wspó³pracy miêdzy 3 wroc³awskimi parafiami chrzeœcijañskimi (katolick¹, ewangelick¹ i prawos³awn¹) oraz gmin¹ ¿ydowsk¹, obejmuj¹cej
spotkania studyjne i modlitewne oraz dzia³alnoœæ charytatywn¹. Cz³onek Miêdzywyznaniowego Zespo³u T³umaczy Nowego Testamentu (od 1982), cz³onek (1974–
2001) i wspó³przewodnicz¹cy (od 2001) Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, pierwszy prawos³awny na
stanowisku prezesa Rady (od 2001); aktywny uczestnik wielu miêdzynarodowych
spotkañ, konferencji i zgromadzeñ ekumenicznych na p³aszczyŸnie europejskiej
(np. Konferencji Koœcio³ów Europejskich; by³ g³ównym referentem podczas X
Zgromadzenia Ogólnego KKE w Pradze w 1992) i œwiatowej; 1975–91 cz³onek
Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Autor kilkudziesiêciu publikacji z zakresu ekumenizmu i egzegezy Nowego Testamentu; og³osi³ m.in. „Anio³ów
s¹dziæ bêdziemy”. Elementy antropologii i angelologii w 1 Liœcie œw. Paw³a do
Koryntian (1981).
Lit.: G. Polak, Arcybiskup Jeremiasz – nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2002, z. 1 (49), s. 159-162.

JESAKOW Leon(id), ur. 12 IX 1900, Warszawa, zm. 12 I 1987, Palo Alto,
Santa Clara (Kalifornia, USA), duchowny Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan,
nastêpnie Koœcio³a Metodystycznego, 1945 skarbnik Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, potem by³ kolejno skarbnikiem (1946) i sekretarzem (1949) Komitetu Odbudowy Koœcielnej i sekretarzem Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego
Chrzeœcijañskiej (Polskiej) Rady Ekumenicznej, 1955 wybrany skarbnikiem i II
sekretarzem zagranicznym Rady Ekumenicznej, decyzj¹ z 19 VI 1956 zwolniony
ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Koœciele Metodystycznym, wyjecha³
do USA.
JÉZÉQUEL Jules, ur. 18 XII 1870, Rochefort (Francja), zm. 10 XII 1963,
Rouillé (Francja), duchowny ewangelicko-reformowany, 1911 sekretarz generalny Koœcio³a Reformowanego we Francji, 1926 poœwiêca siê ca³kowicie pracy w
Œwiatowym Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za poœrednictwem
Koœcio³ów (ŒZKP) jako sekretarz miêdzynarodowy, w ruchach Praktycznego
Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju. W 1930 uczestniczy³ w akcie przyjêcia Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego do Oddzia³u Krajowego ŒZKP.
Przy tej okazji odwiedzi³ poza Warszaw¹ Kraków i Poznañ, wyg³aszaj¹c prelekcje
na temat dzia³alnoœci ŒZKP i protestantyzmu francuskiego. Ponownie przyby³ do
Polski w 1936 w celu przygotowania konferencji regionalnej ŒZKP z udzia³em
przedstawicieli Koœcio³ów z Polski, Niemiec i Wolnego Miasta Gdañska; plan ten
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nie zosta³ nigdy zrealizowany. Przy okazji zapozna³ te¿ zebranych przedstawicieli
Oddzia³u Krajowego w Warszawie o przygotowaniach do II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa, planowanej w 1937 w
Oxfordzie. W 1938 wycofa³ siê z dzia³alnoœci w ŒZKP.
JEZIERSKI Jacek, ur. 23 XII 1949, Olsztyn, biskup pomocniczy archidiecezji warmiñskiej. Studia: 1967-1974 Warmiñskie Seminarium Duchowne „Hosianum” w Olsztynie, 1978-1981 Wydzia³ Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1981-1982 Papieski Instytut Gregoriañski w Rzymie, 1986 doktorat z
dogmatyki. 1974 œwiêcenia kap³añskie, praca duszpasterska w Malborku i Elbl¹gu, od 1982 praca w „Hosianum” (prefekt, ojciec duchowny i wyk³adowca); 1994
sakra biskupia. 1996 – cz³onek i zastêpca przewodnicz¹cego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, 1998 przewodnicz¹cy Zespo³u Episkopatu
Polski do Dialogu Ekumenicznego z Koœcio³em Polskokatolickim.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 144-145.

JÊDRUSZUK W³adys³aw, ur. 19 XI 1918, Lipno, zm. 25 V 1994, Soko³ów
Podlaski, 1967-91 admnistrator apostolski diecezji piñskiej, 1991-94 biskup diecezjalny drohiczyñski, 1969-70 przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, wieloletni przewodnicz¹cy Sekcji Duszpastersko-Liturgicznej tej¿e Komisji.
JIAGGE Annie, ur. 7 X 1919, Lomé (Togo), zm. 12 VI 1996, Accra (Ghana).
Cz³onkini Koœcio³a ewangelicko-prezbiteriañskiego, w swoim kraju by³a pierwsz¹
kobiet¹, której powierzono stanowisko sêdziego s¹du najwy¿szego. Swoj¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ rozpoczê³a od Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku M³odych Kobiet
(YWCA), 1947 uczestniczy³a w Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej w Oslo. Wziê³a udzia³ w szeœciu Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej
Rady Koœcio³ów (Evanston, 1954; New Delhi, 1961; Uppsala, 1968; Nairobi
1975; Vancouver 1983; Canberra 1991), wspó³pracowa³a z wieloma wydzia³ami
ŒRK (ds. laikatu, pomocy miêdzykoœcielnej, uchodŸców i s³u¿by dla œwiata),
1984-1990 kierowa³a Komisj¹ Programu Zwalczania Rasizmu, 1975-83 wybrana
na stanowisko jednego z prezydentów ŒRK.
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K
KAKOWSKI Aleksander, ur. 5 II 1862, Dêbiny k. Przasnysza, zm. 30 XII
1938, Warszawa, arcybiskup metropolita warszawski, kardyna³. Studia teologiczne: Warszawa, Petersburg, Rzym. 1886 œwiêcenia kap³añskie; by³ profesorem i rektorem Seminarium Duchownego w Warszawie i Akademii Teologicznej
w Petersburgu. 1913 mianowany arcybiskupem metropolit¹ warszawskim,
ostatni prymas Królestwa Polskiego; 1917–18 cz³onek Rady Stanu i Rady
Regencyjnej; od 1919 kardyna³; 1925 wspó³autor konkordatu z Watykanem.
W 1917 prowadzi³ korespondencjê z luterañskim arcybiskupem Uppsali Natanem Söderblomem w sprawie zwo³ania miêdzynarodowej konferencji chrzeœcijañskiej poœwiêconej sprawom pokoju. Wyra¿a³ siê z uznaniem o planach
szwedzkiego hierarchy. Zaleca³ szerok¹ wspó³pracê chrzeœcijañsk¹, wyra¿aj¹c¹
czynami chrzeœcijañskie poselstwo o mi³oœci, bez uzale¿nienia tej wspó³pracy
od supremacji papie¿a. Te wypowiedzi nie znalaz³y potem prze³o¿enia na
relacje Koœcio³a rzymskokatolickiego z innymi Koœcio³ami w Polsce. Lit.: P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a katolickiego w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa
1992, s. 97-98. – B. Sundkler, Natan Söderblom. His Life and Work, Uppsala
1968.
KAMIÑSKI Zbigniew, ur. 1900, Skierniewice, zm. 1991, Warszawa, duchowny katolicki, rektor koœcio³a Sióstr Sakramentek na Nowym Mieœcie w Warszawie. 1963-1970 prowadzi³ wraz z ks. Zygmuntem Michelisem przy tym koœciele
duszpasterstwo ekumeniczne (rekolekcje dla osób ró¿nych wyznañ).
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KAREKIN I, Nissan Sarkissian, ur. 1932, Kessab, pó³nocna Syria, zm. 29 VI
1999, zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego. 1946 wstêpuje do Seminarium Teologicznego w Antelias (Liban), 1957-59 studia w Oxfordzie, 19601973 dziekan Seminarium Teologicznego w Antelias; od 1973 kieruje diecezj¹
wschodni¹ z siedzib¹ w Nowym Jorku, 1977 katolikosem-koadiutorem, 1983 katolikosem Koœcio³a ormiañskiego z siedzib¹ w Antelias k. Bejrutu, 1995 naczelny
patriarcha i katolikos wszystkich Ormian z siedzib¹ w Eczmiadzynie (Armenia).
Zaanga¿owany dzia³acz ekumeniczny, od 1968 cz³onek Komitetu Naczelnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1975-83 zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego ŒRK, wspó³pracownik Komisji Wiara i Ustrój, przewodnicz¹cy Rady
Koœcio³ów Bliskiego Wschodu. 1996 z Janem Paw³em II podpisuje w Watykanie
wspóln¹ deklaracjê chrystologiczn¹, k³ad¹c¹ kres wielowiekowym sporom i nieporozumieniom na temat boskiej i ludzkiej natury Chrystusa.
KASPER Walter, ur. 5 III 1933, Heidenheim (Badenia/Wirtembergia), niemiecki teolog katolicki, kardyna³. Studia teologiczne w Tybindze i Monachium,
1957 œwiêcenia kap³añskie, 1964–70 profesor uniwersytetu w Münster i od
1970 w Tybindze; 1985 cz³onek Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej dzia³aj¹cej w ramach Kongregacji Nauki Wiary, 1989 biskup diecezji RottenburgStuttgart; 1999 sekretarz, 2001 przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan (PRJCh), jednoczeœnie nominacja kardynalska. Jako teolog s³awê
miêdzynarodow¹ zyska³ m.in. dziêki licznym ksi¹¿kom o tematyce teologicznej,
t³umaczonym na wiele jêzyków, równie¿ na polski. Og³osi³ m.in.: Die Methoden
der Dogmatik (1967), Jezus Chrystus (1981, wyd. pol. 1983), Bóg Jezusa Chrystusa (1982, wyd. pol. 1996), Theologie und Kirche (1987). W 1967 zostaje
wspó³przewodnicz¹cym Luterañsko-Katolickiej Komisji Studyjnej, utworzonej
przez watykañski Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ (ŒFL), która w 1972 og³osi³a raport „Ewangelia a Koœció³”, koñcz¹cy
pierwsz¹ fazê oficjalnego dialogu. W 1995 w³¹czy³ siê w czwart¹ fazê dialogu
jako wspó³przewodnicz¹cy Komisji Katolicko-Luterañskiej ds. Jednoœci. Przez
wiele lat nale¿a³ do grona 12 teologów katolickich, pe³noprawnych cz³onków
Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK). Krótko po nominacji
na stanowisko przewodnicz¹cego PRJCh z³o¿y³ wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie. Odegra³ istotn¹ rolê w powstaniu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu – najwa¿niejszego porozumienia w dialogu katolicko-luterañskim (1999). Przy ró¿nych okazjach podkreœla³, ¿e porozumienie to mo¿e
mieæ tak¿e znaczenie dla innych Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji. W 2006
uczestniczy³ w uroczystoœci przy³¹czenia siê do Wspólnej deklaracji rodziny
Koœcio³ów metodystycznych. W 2000 ostro¿nie siê zdystansowa³ od deklaracji
Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus stwierdzaj¹cej, ¿e Koœcio³y wyros³e z
Reformacji nie s¹ Koœcio³ami, lecz „wspólnotami koœcielnymi”. Jego zdaniem,
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s¹ one Koœcio³ami, ale innego typu. Podejmowa³ ró¿ne starania na rzecz poprawy relacji katolicko-prawos³awnych. Odwiedza³ wiele Koœcio³ów prawos³awnych; przewodniczy³ delegacji watykañskiej podczas dorocznych uroczystoœci
zwi¹zanych ze œwiêtem œw. Andrzeja Aposto³a (30 listopada) w Stambule, patrona tamtejszego Patriarchatu, przekazuj¹c za ka¿dym razem papieskie orêdzie
patriarsze Konstantynopola. Mimo przejœciowych niepowodzeñ uparcie i konsekwentnie d¹¿y³ do poprawy wzajemnym stosunków z Rosyjskim Koœcio³em
Prawos³awnym. Przyznawa³, ¿e strona katolicka pope³nia³a w relacjach z prawos³awiem rosyjskim pewne „niezrêcznoœci”, ale reakcjê strony rosyjskiej uwa¿a³
za „przesadn¹”. Dziêki jego cierpliwej dyplomacji we wrzeœniu 2006, po wieloletniej przerwie, zebra³a siê znowu Katolicko-Prawos³awna Komisja Mieszana
ds. Dialogu Teologicznego. Z ca³¹ powag¹ traktowa³ równie¿ swoje obowi¹zki
przewodnicz¹cego Komisji dla Stosunków Religijnych z Judaizmem. Oœwiadcza³ wrêcz: „Nie mo¿e istnieæ ¿aden chrzeœcijañski antysemityzm. Antysemityzm podcina korzenie chrzeœcijañstwa”. W 2004 z³o¿y³ wizytê w Izraelu, gdzie
spotka³ siê z prezydentem pañstwa, z g³ównymi rabinami; rozmowy dotyczy³y
rozwi¹zania niektórych spraw konfliktowych. Posiada ponad 20 doktoratów honoris causa, w tym tak¿e Uniwersytetu Opolskiego (2007). 1 lipca 2010 przeszed³ na emeryturê.
Lit.: K. Karski, Opinia w przewodzie doktorskim kard. Waltera Kaspera, „Studia Oecumenica” 2007 t. 7, s. 7-13. – M. Ska³danowski, Vademecum ekumenizmu duchowego kard. Waltera
Kaspera, „Biuletyn Ekumeniczny” 2009 nr 1-4, s. 124.

KELLER Adolf, ur. 7 II 1872, Rüdlingen (Szwajcaria), zm. 10 II 1963,
Los Angeles (USA), teolog reformowany, reprezentant pomocy miêdzykoœcielnej we wczesnym stadium ruchu ekumenicznego. Po studiach teologicznych w
Bazylei, Berlinie i Genewie, by³ duszpasterzem w Kairze (1896-99) i Genewie
(1904-1909). Po I wojnie œwiatowej czyni³ ró¿ne zabiegi na rzecz pomocy finansowej i materialnej dla zubo¿a³ej ludnoœci Europy Œrodkowej. W 1920 przyczynia siê istotnie do powstania Szwajcarskiego Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich, zostaj¹c pierwszym jego sekretarzem. 1922 daje impuls do zwo³ania I
Miêdzynarodowej Konferencji Praktycznej Pomocy. W jej rezultacie dosz³o do
utworzenia Europejskiego Centrum Pomocy Koœcielnej, które postawi³o sobie
nastêpuj¹ce cele: odbudowa Koœcio³ów, popieranie organizacji koœcielnych, pomoc finansowa dla studentów teologii, kolporta¿ literatury chrzeœcijañskiej.
1925 by³ jednym z trzech sekretarzy i cz³onkiem Miêdzynarodowego Komitetu
Wykonawczego Œwiatowej Konferencji do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie. 1927 zostaje dyrektorem nowo utworzonego Miêdzynarodowego Instytutu Nauk Spo³ecznych i wydawc¹ kwartalnika „Stockholm”
(1928-31). Jako etyk spo³eczny wyk³ada³ na uniwersytetach w Bazylei, Zurychu
i Genewie, prowadzi³ tam te¿ ekumeniczne seminaria. By³ równie¿ cz³onkiem
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Komitetu Kontynuacji Pracy Wiary i Ustroju. Jego „Europejskie Centrum” przekszta³ci³o siê po drugiej wojnie œwiatowej w Wydzia³ Pomocy Miêdzykoœcielnej
Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
KIJAS Zdzis³aw, ur. 18 II 1960, Pewel Œlemieñska k. ¯ywca, kap³an Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv – franciszkanin konwentualny),
dziekan Papieskiego Wydzia³u Teologicznego Œw. Bonawentury Seraficum w
Rzymie. 1986 œwiêcenia kap³añskie, 1990 doktorat z teologii dogmatycznej i
nauk religijnych na Uniwersytecie Katolickim w Louvain (Belgia), 1996 habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, 1996-97 studia na
Uniwersytecie Œw. Bonawentury w Nowym Jorku (uzyskanie stopnia Master of
Arts z nauk humanistycznych). Pracownik Miêdzywydzia³owego Instytutu Ekumenii i Dialogu przy PAT, wyk³adowca w kilku seminariach duchownych w Polsce, a tak¿e w Brnie, Pradze, Bukareszcie i St. Petersburgu. 28 stycznia 2010 roku
zosta³ mianowany przez Benedykta XVI relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Od 1998 cz³onek Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Koœcio³em
Polskokatolickim. Autor m.in. pracy Odpowiedzi na 101 pytañ o ekumenizm
(Kraków 2004).
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 164-65.

KING Martin Luther, ur. 15 I 1929, Atlanta, zm. 4 IV 1968, Memphis, amerykañski kaznodzieja, pastor Koœcio³a baptystów, bojownik o prawa cz³owieka.
1951 koñczy seminarium teologiczne w Chester (Pensylwania), 1954 zostaje pastorem zboru baptystów Montgomery (Alabama), 1955 broni rozprawê doktorsk¹
na uniwersytecie w Bostonie, 1955-56 przewodzi bojkotowi autobusów miejskich
w celu zniesienia segregacji rasowej, stosuje taktykê biernego oporu. Wyrasta na
najwiêkszego przywódcê na Po³udniu. 1963 prowadzi marsz na Waszyngton w
obronie praw obywatelskich. 1964 zostaje laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
By³ przeciwnikiem wojny wietnamskiej. Zosta³ zaproszony do wyg³oszenia w lipcu 1968 kazania inauguracyjnego na IV Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Uppsali. Jednak kilka miesiêcy przed tym wydarzeniem pad³ ofiar¹
zamachu dokonanego przez bia³ego rasistê.
KIRCUN Aleksander, ur. 1 X 1905, Wilno, zm. 27 IV 1989, Warszawa, duchowny baptystyczny, 1945-1968 prezes Naczelnej Rady Polskiego Koœcio³a
Chrzeœcijan Baptystów. 1930-32 studia w Baptystycznym Seminarium Teologicznym w £odzi, 1935-39 prezes Stowarzyszenia Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y przy
Zwi¹zku Zborów S³owiañskich Baptystów w Polsce, 1937 ordynowany na urz¹d
prezbitera. W 1940 wybrany na stanowisko prezesa Zarz¹du Zwi¹zku Nieniemieckich Ewangelicko-Wolnokoœcielnych Zborów (Baptystów), w maju 1945 na prezesa Naczelnej Rady Polskiego Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów.
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W 1945 cz³onek Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, kolejno skarbnik
(1946) i wiceprezes (1949) Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej Rady
Ekumenicznej, w 1948 i tak¿e w okresie póŸniejszym wiceprezes Polskiej Rady
Ekumenicznej oraz przewodnicz¹cy jej Komisji Wychowania Chrzeœcijañskiego. Przez wiele lat by³ regularnym uczestnikiem wszystkich niemal nabo¿eñstw
i uroczystoœci ekumenicznych na terenie stolicy, s³u¿¹c czêsto S³owem Bo¿ym
jako kaznodzieja. Jego œmieræ mia³a charakter wrêcz symboliczny: zmar³ w drodze na nabo¿eñstwo ekumeniczne w rzymskokatolickiej parafii œw. Marcina
w Warszawie.
Lit.: K. K., Ks. Aleksander Kircun, „Jednota” 1986 nr 3, s. 6. – A. Grzeœkowiak, Prezbiter
Aleksander Kircun – w 80-lecie urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986, z. 2 (14), s.
108-110. – A. Seweryn, Kircun Aleksander (1905-1989), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce
po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 85-87.

KLESZCZYÑSKI Adam, ur. 4 I 1939, Lwów, duchowny metodystyczny,
ekumenista. W Koœciele Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce pe³ni³ ró¿ne
funkcje: by³ pastorem we Wroc³awiu, Warszawie i £odzi, sekretarzem Konferencji Dorocznej (tj. Synodu, 1976-83), superintendentem Okrêgu Pomorza, Wielkopolski i Pomorza (1983-88), zastêpc¹ superintendenta naczelnego (1983-89), redaktorem naczelnym „Pielgrzyma Polskiego” (1988-95), rektorem Wy¿szego Seminarium Teologicznego (od 1983 do dziœ; wyk³ada m.in. zagadnienia
ekumeniczne). Od wielu lat aktywny na polu ekumenicznym. By³ sekretarzem
Komisji Mieszanej (1987-96) oraz cz³onkiem Podkomisji ds. Dialogu (19781996) Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, przewodnicz¹cym Komisji Radiowej PRE (1991-96) i przewodnicz¹cym oddzia³u regionalnego PRE w £odzi.
Lit.: G. Polak, Ksiêdzu Adamowi Kleszczyñskiemu na 70. rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2009, z. 1 (64), s. 127-129.

KLINGER Jerzy, ur. 15 IV 1918, Smoleñsk, zm. 3 II 1976, Warszawa, prawos³awny duchowny, teolog i ekumenista, prorektor Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Przed II wojn¹ œwiatow¹ studiowa³ polonistykê i filozofiê na Uniwersytecie w Poznaniu. Podczas wojny ukoñczy³ Prawos³awne Seminarium Duchowne w Warszawie, jednoczeœnie pe³ni¹c funkcjê subdiakona przy
ówczesnym metropolicie Dionizym. W 1946 uzyska³ tytu³ magistra filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia teologiczne uzupe³nia³ w Preszowie i w Prawos³awnym Instytucie Œw. Sergiusza w Pary¿u. W 1952 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, pracê duszpastersk¹ prowadzi³ w Kêtrzynie, Warszawie i Poznaniu. W latach
1954-61 wyk³ada³ w Prawos³awnym Seminarium Duchownym w Warszawie, od
1957 by³ pracownikiem naukowym Sekcji Prawos³awnej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Stopieñ doktora uzyska³ w 1962 na podstawie rozprawy Estachologiczny a memorialny aspekt Eucharystii na tle genezy dwóch
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form konsekracyjnych w kanonie pierwszych wieków (opublikowana jako Geneza
sporu o epiklezê, Warszawa 1969). Cztery lata póŸniej otrzyma³ nominacjê na docenta i obj¹³ kierownictwo Katedry Prawos³awnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej. W 1967 zosta³ wybrany na stanowisko prorektora ChAT. W 1972 uzyska³
tytu³ naukowy profesora nadzwyczajnego. Przet³umaczy³ standardowe dzie³o Paula Evdokimova Prawos³awie. W swojej myœli teologicznej k³ad³ nacisk na tradycjê i jej rolê w Koœciele; pozostaj¹c pod wp³ywem myœli Ojców Koœcio³a oraz rosyjskiego renesansu religijnego (S. Bu³gakow, P. F³orienski, M. Bierdiajew, M.
Afanasjew), podejmowa³ tematy kontrowersyjne, m.in. interkomunii; poszukiwa³
punktów stycznych z innymi Koœcio³ami (z myœl¹ R. Bultmanna i P. Teilharda de
Chardin); syntezê swojej myœli teologicznej zawar³ w pracy O istocie prawos³awia (wydanej poœmiertnie w 1983). Udziela³ siê aktywnie w krajowym i zagranicznym ruchu ekumenicznym. W 1959 by³ uczestnikiem drugiej konferencji
przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Reprezentowa³ swój Koœcio³a na dwóch Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej
Rady Koœcio³ów: w Uppsali (1968) i Nairobi (1975). Podczas tego ostatniego zapad³ na ciê¿kie przeziêbienie. Powróciwszy do kraju, nie odzyska³ si³ i zmar³. Nale¿a³ te¿ do pionierów kontaktów ekumenicznych z przedstawicielami Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w Polsce.
Lit.: T. Wyszomirski, Profesor Jerzy Klinger – w dziesi¹ta rocznicê œmierci (1918-1976),
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987, z. 1 (17), s. 114-117. – A. Grzegorczyk, Kap³an niepodzielonego Koœcio³a (ks. prof. Jerzy Klinger), „¯ycie chrzeœcijañskie w Polsce” 1988 nr 6, s.
82-85.

KOBIA, Samuel, ur. 20 III 1947, Miathene, Meru (Kenia), duchowny metodystyczny, dzia³acz ekumeniczny. 1971 koñczy kolegium œw. Paw³a w Limuru
(uczelnia ponadkonfesyjna), studia kontynuuje w Seminarium Teologicznym
McCormick w Chicago i Instytucie Technologii Massachusetts, gdzie w 1978 uzyskuje tytu³ magistra planowania miast. 1993 doktorat teologii w Chrzeœcijañskim
Seminarium Teologicznym w Indianapolis. 1978 zostaje sekretarzem wykonawczym wydzia³u misji miejskiej i wiejskiej, pe³ni te¿ funkcjê sekretarza afrykañskiej grupy roboczej wœród personelu Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w Genewie. 1984 wraca do ojczyzny, gdzie zostaje dyrektorem wydzia³u ds. rozwoju w
Krajowej Radzie Koœcio³ów Kenii (KRKK), 1987-93 pe³ni funkcjê sekretarza
generalnego KRKK. 1992 podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich
kieruje Narodowym Programem Obserwowania Wyborów, który stawia³ sobie za
cel powstrzymywanie manipulacji i fa³szerstw wyborczych. 1984-91 pe³ni spo³ecznie funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Komisji Programu Zwalczania Rasizmu
ŒRK; 1991 przewodniczy podczas rozmów pokojowych w Sudanie. 1993 powraca
do pracy w ŒRK, zostaj¹c dyrektorem wykonawczym Zespo³u Programowego III
„Sprawiedliwoœæ, Pokój i Stworzenie”. 1999-2002 jest dyrektorem Wydzia³u „Te-
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maty i Problemy” ŒRK. Nale¿a³ do najwa¿niejszych doradców sekretarza generalnego Konrada Raisera w zakresie kontaktów miêdzy ŒRK a Koœcio³ami afrykañskimi. Jest autorem wielu ksi¹¿ek opisuj¹cych sytuacjê w Afryce. Komitet Naczelny wybra³ go 28 VIII 2003 na stanowisko sekretarza generalnego, urz¹d swój
obj¹³ 1 I 2004. By³ pierwszym Afrykañczykiem na tym stanowisku. Ponosi³
g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za przygotowanie i przeprowadzenie IX Zgromadzenia
Ogólnego ŒRK, które odby³o siê w dniach 14-23 lutego 2006 w Porto Alegre
(Brazylia). W 2009 z³o¿y³ niespodziewanie rezygnacjê z pe³nionej funkcji. Odszed³ z koñcem grudnia tego samego roku. W 2010 by³ z ramienia Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów ekumenicznym wys³annikiem do Sudanu.
Lit.: Kar, Samuel Kobia – nowy sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2004, z. 1 (54), s. 157-160.

KOCH Kurt, ur. 15 III 1950, Emmenbrücke k. Lucerny (Szwajcaria), arcybiskup, katolicki teolog, kardyna³, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Studiowa³ teologiê na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium i na Uniwersytecie w Lucernie, studia ukoñczy³ 1975. Pocz¹tkowo pracowa³ jako œwiecki teolog w Sursee. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1982 w Bazylei. Przez trzy lata by³ wikariuszem w Bernie. 1986 zosta³ wyk³adowc¹ dogmatyki i teologii moralnej w Instytucie Katechetycznym w Lucernie, 1987 doktorat,
1989 habilitacja, profesor dogmatyki, etyki, liturgiki i teologii ekumenicznej na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Lucernie, 1995 wybrany biskupem Bazylei, sakry biskupiej udzieli³ mu Jan Pawe³ II w bazylice watykañskiej, 20072009 przewodnicz¹cy episkopatu Szwajcarii, 1 lipca 2010 mianowany przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, jednoczeœnie, niejako automatycznie, zosta³ przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i
Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. 21 XI 2010 mianowany kardyna³em. Wczeœniej by³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Prawos³awno-Katolickiej Komisji Teologicznej oraz Miêdzynarodowej Komisji Katolicko-Luterañskiej ds.
Dialogu. W 2006 w wywiadzie dla „Neue Zürcher Zeitung” popar³ muzu³manów
w ich staraniach o uzyskanie pozwoleñ na budowê w Szwajcarii minaretów przy
meczetach, apeluj¹c jednoczeœnie o wolnoœæ wyznawania wiary w krajach muzu³mañskich dla chrzeœcijan.
Lit.: D. Bruncz, Nowy szef watykañskiej ekumenii, „Zwiastun ewangeliczny” nr 15-16 z 22
VIII 2010.

KOECHLIN Alphons, ur. 6 I 1885, Bazylea, zm. 8 V 1965, tam¿e. Szwajcarski teolog ewangelicki, dzia³acz koœcielny i ekumenista. W 1910 zostaje proboszczem parafii w Stein am Rhein, 1921 w Bazylei, 1933-54 przewodnicz¹cy Rady
Koœcio³a kantonu Bazylei, 1936-59 przewodnicz¹cy Misji Bazylejskiej, 1941-54
przewodnicz¹cy Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii. Za namow¹ Joh-
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na Motta od 1923 dzia³a w Œwiatowej Organizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków
M³odych Mê¿czyzn, w 1925 uczestniczy w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów
do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie, gdzie odegra³ wa¿n¹ rolê
jako przewodnicz¹cy zespo³u t³umaczy. Po dojœciu Hitlera do w³adzy nieustannie
apelowa³ do pozaniemieckich œrodowisk chrzeœcijañskich o aktywn¹ solidarnoœæ z
zagro¿onym w swojej wolnoœci Koœcio³em ewangelickim w Niemczech. Po 1945
wniós³ wa¿ny wk³ad w proces ukonstytuowania Œwiatowej Rady Koœcio³ów, zakoñczony I Zgromadzeniem Ogólnym w Amsterdamie (1948). Po II Zgromadzeniu Ogólnym w Evanston (1954) zrezygnowa³ z licznych pe³nionych prze siebie
funkcji ekumenicznych.
KÕNIG Franz, ur. 3 VIII 1905, Warth k. Rabenstein (Austria), zm. 13 III
2004, Wiedeñ, katolicki teolog, religiolog, biblista i moralista, ekumenista, kardyna³. Studiowa³ teologiê, filozofiê, orientalistykê, nauki spo³eczne i prawne oraz
przyrodoznawstwo w Wiedniu, Rzymie (Gregorianum i Papieski Instytut Biblijny), we Francji i W. Brytanii; 1933 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie; 1938–48 duszpasterz m³odzie¿owy w Sankt Pölten i Krems; od 1948 profesor teologii moralnej
na Wydziale Teologicznym w Salzburgu; od 1952 biskup pomocniczy Sankt
Pölten, od 1956 arcybiskup Wiednia, od 1958 — kardyna³. Nale¿a³ do najbardziej
aktywnych i wp³ywowych ojców Soboru Watykañskiego II; szczególn¹ uwagê poœwiêca³ dialogowi chrzeœcijan z wyznawcami innych religii i z niewierz¹cymi,
polityce wschodniej Watykanu i dzia³alnoœci ekumenicznej. W istotny sposób
wp³yn¹³ na kszta³t uchwalonych dokumentów, np. deklaracji o stosunku Koœcio³a
katolickiego do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate (1965). 1965–80 przewodnicz¹cy watykañskiego Sekretariatu ds. Niewierz¹cych. Utrzymywa³ rozleg³e
kontakty z muzu³manami (m.in. jako pierwszy teolog katolicki goœci³ na uniwersytecie Al-Azhar w Kairze i na uniwersytecie w Teheranie, z³o¿y³ te¿ wizytê wielkiemu muftiemu w Syrii) i ¯ydami (podró¿ do Izraela, udzia³ w spotkaniach
chrzeœcijañsko-¿ydowskich); 1980 odwiedzi³ Chiny; jako pierwszy kardyna³ z Zachodu odby³ szereg podró¿y po krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej (m.in.
wielokrotnie by³ w Polsce). Niestrudzony rzecznik pojednania katolików i chrzeœcijan tradycji wschodniej; 1961, jako wys³annik Jana XXIII, z³o¿y³ historyczna
wizytê patriarsze Konstantynopola, Atenagorasowi I, którego póŸniej podejmowa³
w Wiedniu; wielokrotnie odwiedza³, a tak¿e przyjmowa³ u siebie innych dostojników Koœcio³ów wschodnich. W 1964 za³o¿y³ w Wiedniu Fundacjê Pro Oriente w
celu dialogu i wspó³pracy Koœcio³ów zachodnich z Koœcio³em prawos³awnym i
Koœcio³ami przedchalcedoñskimi (koptyjskim, syryjskim, etiopskim, ormiañskim), jej przewodnicz¹cy do 1985; impulsem do dialogu by³y organizowane
przez fundacjê miêdzynarodowe sympozja z udzia³em wybitnych teologów
Wschodu i Zachodu. Dzia³a³ te¿ na rzecz pokoju, 1979 za³o¿y³ w Rzymie miêdzynarodow¹ fundacjê Nova Spes, której zadaniem jest poszukiwanie dróg do pokoju
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i do lepszej przysz³oœci œwiata; od 1985 przewodnicz¹cy miêdzynarodowego katolickiego ruchu pokojowego Pax Christi; tego¿ roku, w zwi¹zku z przekroczeniem
80. roku ¿ycia, w myœl obowi¹zuj¹cych przepisów prawa kanonicznego, z³o¿y³
rezygnacjê z urzêdu arcybiskupa Wiednia. Inicjator i redaktor naukowy fundamentalnej pracy z zakresu nauk porównawczych o religii Handbuch der Religionsgeschichte. Christus und die Religionen der Erde (t. 1–3 1951), redaktor Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Die Grundbegriffe (1956); opublikowa³
tak¿e: Zarathustras Jenseitsvorstellungen und das Alte Testament (1964), Chrystus i œwiat (1971, wyd. pol. 1975), Der Mensch ist für die Zukunft angelegt
(1975), Haus auf festem Grund (1994), Appelle an Gewissen und Vernunft (1995);
¯ydzi i chrzeœcijanie jedn¹ maj¹ przysz³oœæ. Z kardyna³em F. Königiem i E.L. Ehrlichem rozmawia B. Moosbrugger (1988, wyd. pol. 2001).
Lit.: Jaki œwiatopogl¹d odpowiada rzeczywistoœci? Agnostycy w drodze do poznania Stwórcy.
Ksiêga ku czci Franza kardyna³a Königa, red. J.J. Knapik, Katowice 1993; A. Grzeœkowiak, Kardyna³ Franz König – w 80 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986, s. 1 (13),
s. 111-112.

KOTULA Karol, ur. 26 II 1884, Cierlicko (Zaolzie), zm. 8 XII 1968, Warszawa, duchowny ewangelicki, biskup; 1919 wizytator polskiego szkolnictwa w Poznañskiem; wspó³za³o¿yciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego tam¿e; od 1927 duszpasterz Organizacji Polaków Ewangelików w £odzi;
organizator Zwi¹zku Polskiej M³odzie¿y Ewangelickiej tam¿e. W czasie okupacji
hitlerowskiej ukrywa³ siê w stronach rodzinnych na Œl¹sku Cieszyñskim. W 1945
powraca do £odzi, obejmuj¹c stanowisko seniora diecezji ³ódzkiej. W 1951 wybrany biskupem Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego; sprawowa³ ten urz¹d do
przejœcia na emeryturê w 1959. W 1946 by³ wiceprezesem Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej, w 1947 przewodnicz¹cym Okrêgowej
Rady Ekumenicznej w £odzi.
Lit.: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX wieku, Bielsko-Bia³a 1998,
s. 156-157.

KRAEMER Hendrik, ur. 17 V 1888, Amsterdam, zm. 11 XI 1965, Driebergen, cz³onek Koœcio³a reformowanego Holandii, misjonarz i misjolog, ekumenista. W Lejdzie studiowa³ jêzyk jawajski, w Kairze (1922) pog³êbia³ znajomoœæ jêzyka arabskiego, by udaæ siê nastêpnie na okres 6 lat jako dzia³acz misyjny na
Jawê, Sumatrê i Borneo. Nabyte doœwiadczenia sk³oni³y go do sformu³owania
wa¿nego wniosku: z „pól misyjnych” musz¹ powstaæ jak najszybciej samodzielne
Koœcio³y. Dla III Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Tambaram (Indie, 1938) napisa³ swoje najbardziej znane dzie³o The Christian Message in a Non-Christian
World. Postulowa³ w nim, by zwiastowanie misyjne zasadza³o siê na dok³adnej
znajomoœci innych religii, gdy¿ tylko wówczas pos³annictwo Chrystusa mo¿na
uczyniæ zrozumia³ym. Najsilniejsz¹ kontrowersjê podczas obrad wzbudzi³o jego
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twierdzenie o „ca³kowitej ró¿nicy” miêdzy chrzeœcijañstwem a innymi religiami,
którym odmawia³ charakteru objawienia boskiego. Jako wierny uczeñ Karola Bartha twierdzi³, ¿e Bóg objawia siê w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim, a zatem nie
mo¿na mówiæ o jakichkolwiek powi¹zaniach miêdzy chrzeœcijañstwem a innymi
religiami. W tym punkcie uczestnicy Konferencji w Tambaram nie osi¹gnêli porozumienia. W 1936 otrzyma³ honorowy doktorat Uniwersytetu w Utrechcie, rok
póŸniej zosta³ w Lejdzie profesorem socjologii religii. By³ pierwszym dyrektorem
Instytutu Ekumenicznego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy
(1948-55), oœrodka, który mia³ staæ siê „narzêdziem w rêkach Koœcio³ów, wychowuj¹cym tym Koœcio³om przywódców chrzeœcijañskich dla odnowy ekumenicznej”. Mieli tam studiowaæ i na co dzieñ prze¿ywaæ wspólnotê ekumeniczn¹ – teolodzy i œwieccy. Po opuszczeniu Bossey kierowa³ Instytutem Ekumenicznym
„Kerk und Wereld” (Koœció³ i œwiat) w Driebergen (Holandia). W tym czasie publikuje sw¹ ksi¹¿kê Theology of the Laity (1958), która odbi³a siê g³oœnym echem
zw³aszcza wœród nieteologów.
KRAKIEWICZ Stanis³aw, ur. 16 V 1892, Dubienka (woj. lubelskie), zm. 4 I
1985, Warszawa. W 1925, po swoim duchowym nawróceniu, przyjmuje chrzest
wiary i rozpoczyna pracê ewangelizacyjn¹ w ramach Zboru Ewangelicznych
Chrzeœcijan Wolnych w Warszawie. W 1945 wraz ze swoim Zborem wchodzi w
sk³ad Polskiego Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów. W 1947 odegra³ wiod¹c¹ rolê w ³¹czeniu pokrewnych ugrupowañ ewangelicznych, stan¹³ na
czele nowopowsta³ego Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, w którym pe³ni³ funkcjê prezesa do 1975. W 1945 by³ cz³onkiem Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, w latach 1946-50 skarbnikiem Prezydium Rady Ekumenicznej i
Komitetu Odbudowy Koœcielnej, prezesem Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego, wiceprezesem Komisji Pojednawczej, cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego
miesiêcznika „Koœció³ Powszechny”, wydawanego przez Radê Ekumeniczn¹. Po
wznowieniu dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej, tj. od drugiej po³owy lat
50. XX w., wchodzi³ z urzêdu w sk³ad Prezydium PRE; udziela³ siê te¿ w ró¿nych
jej komisjach. Bra³ tak¿e czynny udzia³ w pracach Chrzeœcijañskiej Konferencji
Pokojowej i Konferencji Koœcio³ów Europejskich.
Lit.:M. Kwiecieñ, Droga ¿ycia (szkic biograficzny), w: S. Krakiewicz, Aby byli jedno, Warszawa 1975, s. 7-22. A. Grzeœkowiak, Prezbiter Stanis³aw Krakiewicz (1892-1985), „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 1985 z. 3-4, (11-12), s. 188-189.

KRENZ Otton, ur. 3 I 1890, Zduñska Wola, zm. 26 XI 1962, Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ekumenista. Po ordynacji pracowa³ w ró¿nych parafiach, od 1930 by³ prefektem Parafii Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Po wybuchu drugiej wojny œwiatowej aresztowany i wywieziony do
obozu koncentracyjnego. Po zwolnieniu bra³ czynny udzia³ w tajnym nauczaniu.
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Po 1945 administrowa³ krótko kilkoma parafiami, po czym wróci³ na swe dawne
stanowisko prefekta w Warszawie. W 1944 by³ jednym z trzech g³ównych autorów i sygnatariuszem Konfesji Polskiej, dokumentu, który stanowi³ bazê ideow¹
Tymczasowej Rady Ekumenicznej; podpisali go przedstawiciele trzech Koœcio³ow ewangelickich i dwóch starokatolickich. W Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej, utworzonej w 1946, pe³ni³ funkcjê dyrektora Biura Rady i Komitetu
Odbudowy Koœcielnej. Jednoczeœnie by³ kierownikiem literackim ”Koœcio³a Powszechnego”, czasopisma wydawanego przez Radê Ekumeniczn¹. By³ wspó³organizatorem i referentem teologicznych konferencji ekumenicznych, które zajmowa³y siê kluczowymi zagadnieniami dziel¹cymi chrzeœcijan (chrzest, Wieczerza Pañska, urz¹d duchowny, sukcesja apostolska). W 1948, g³ównie dziêki
jego inicjatywie i pracy, ukaza³ siê œpiewnik ekumeniczny (Œpiewnik Koœcio³a
Powszechnego), którym niektóre Koœcio³y pos³ugiwa³y siê przez kilkadziesi¹t
lat. W 1957 zosta³ przewodnicz¹cym Kolegium redakcyjnego „Ekumenicznego
Biuletynu Prasowego” i Polskiego Komitetu ds. Szkó³ Niedzielnych. Wraz z ks.
Zygmuntem Michelisem wzi¹³ udzia³ w pierwszym nabo¿eñstwie ekumenicznym zorganizowanym przez katolików w koœciele œw. Marcina w Warszawie 10
stycznia 1962. Wczeœniej, w marcu 1961, by³ uczestnikiem pierwszego panelowego posiedzenia dyskusyjnego poœwiêconego zagadnieniom ekumenicznym w
Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W tym samym czasie w³¹czy³ siê
w prace grupy duchownych ró¿nych wyznañ, która chcia³a dokonaæ ekumenicznego przek³adu Pisma œw. Jego œmieræ sprawi³a, ¿e praca nad tym przek³adem
nie by³a kontynuowana.
Lit.: K. Karski, Ks. Otton Krenz jako ekumenista, w: Miniatury ekumeniczne. Ksiêga pami¹tkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Warszawa 2009, s. 235-246.

KRUSCHE Werner, ur. 28 XI 1917, Lauter (Zag³êbie Saary), zm. 24 VII
2009, Magdeburg. 1968-83 biskup Koœcio³a Ewangelickiego Prowincji Saksonii (NRD). Teologiê studiowa³ w Lipsku, Betel, Heidelbergu, Getyndze i Bazylei. Podczas drugiej wojny œwiatowej wcielony do Wehrmachtu. 1949 ordynacja
na duchownego, 1953 promocja doktorska w Heidelbergu, 1954 przenosi siê z
RFN do NRD, gdzie najpierw pracuje duszpastersko w DreŸnie, w latach 195866 jest dyrektorem ds. studiów w Seminarium Kaznodziejskim w Lückendorf k.
Zittau, 1966-68 docentem teologii systematycznej w Seminarium Teologicznym
w Lipsku. 1981-83 by³ przewodnicz¹cym Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich
(ZKE) w NRD. Wykazywa³ aktywnoœæ na polu ekumenicznym. 1974-83 by³
wspó³przewodnicz¹cym Grupy ds. Dialogu Teologicznego miêdzy przedstawicielami ZKE a reprezentantami Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. 1961-65
cz³onek Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1971-74 cz³onek
Komitetu Doradczego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, 1974-86 wchodzi³
w sk³ad Prezydium KKE.
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KRÜGER Hanfried, ur. 12 IV 1914, Schwerin (Meklemburgia), zm. 11 XII
1998, Frankfurt n. M. Jeden z najwybitniejszych dzia³aczy ekumenicznych w
RFN. 1933-37 studiuje teologiê i religioznawstwo uwieñczone doktoratem w
Marburgu u s³ynnego religioznawcy Friedricha Heilera. 1938 rozpoczyna pracê w
Ewangelicko-Luterañskim Koœciele Krajowym Hanoweru. 1953 uzyskuje tytu³
nadradcy koœcielnego i staje na czele referatu ds. ekumenizmu w Wydziale Zagranicznym Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD); funkcjê tê pe³ni do 1979.
Jednoczeœnie w latach 1956-1980 jest kierownikiem Centrali Ekumenicznej we
Frankfurcie n.M., organu wykonawczego Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w RFN oraz redaktorem naczelnym cenionego kwartalnika „Ökumenische Rundschau”. Pod jego kierownictwem kwartalnik ten rozwin¹³ siê w forum
dialogu, informacji i dyskusji nad wspó³czesnymi zagadnieniami ekumenicznymi.
1962-80 by³ – niezale¿nie od wymienionych funkcji – sekretarzem
(Geschäftsführer) Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich, organizacji
ekumenicznej zrzeszaj¹cej Koœcio³y ewangelickie, prawos³awne, starokatolicki i
rzymskokatolicki w RFN. Reprezentowa³ EKD na niezliczonych miêdzynarodowych konferencjach ekumenicznych. W 1974 nale¿a³ do inicjatorów powo³ania
do ¿ycia Komisji Kontaktów miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a EKD; w jej
pracach uczestniczy³ do koñca lat siedemdziesi¹tych, tj. do chwili przejœcia na
emeryturê. Jego Katechizm ekumeniczny, który mia³ w RFN osiem wydañ, ukaza³ siê równie¿ po polsku dwukrotnie: w 1978 jako numer podwójny „Jednoty”
oraz w 1987 jako osobna ksi¹¿ka. Od 1981 wyk³ada³ teologiê ekumeniczn¹ na
uniwersytecie w Moguncji.
KUCZMA Adam, ur. 1 III 1924, Petryków k. Tarnopola, polski duchowny
metodystyczny i dzia³acz ekumeniczny, w latach 1983–1989 superintendent naczelny (zwierzchnik) Koœcio³a Metodystycznego w Polsce. 1946 repatriacja do
Polski, studiuje w Seminarium Teologicznym Koœcio³a Metodystycznego w Klarysewie k. Warszawy, w 1951 rozpoczyna pracê duszpastersk¹ najpierw na Mazurach, potem przez dziesiêæ lat w Bytomiu. 1958-62 uzupe³nia³ wykszta³cenie teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, nastêpne dwa
lata spêdzi³ w Wielkiej Brytanii, gdzie studiowa³ na Wydziale Nauczycielskim
Uniwersytetu w Manchester. Po powrocie zostaje najpierw zastêpc¹ dyrektora, a
potem dyrektorem renomowanej metodystycznej Szko³y Jêzyka Angielskiego w
Warszawie. W 1965 zostaje wybrany sekretarzem Konferencji Ogólnej, w 1969
zastêpc¹, a w w 1983 superintendentem naczelnym Koœcio³a Metodystycznego w
Polsce. Przez dziesiêæ lat jako skarbnik by³ cz³onkiem Zarz¹du (1970-79), potem
przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej i wreszcie, w latach 1986–1989, prezesem
Polskiej Rady Ekumenicznej. Zasiada³ w gremiach kierowniczych Konferencji
Koœcio³ów Europejskich: najpierw jako cz³onek Komitetu Doradczego (1974–
1986), potem jako cz³onek Prezydium (1986-92), czyli œcis³ego kierownictwa tej
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organizacji; w tym gronie by³ pierwszym Polakiem od powstania KKE. Przez
osiem lat uczestniczy³ tak¿e w pracach Komisji Antyrasistowskiej Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Bra³ udzia³ w licznych sympozjach i zebraniach o
charakterze ekumenicznym tak w kraju, jak i zagranic¹.
Lit.: A. Kleszczyñski, Ks. Adam Kuczma – nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, SiDE
1987, z. 3 (19), s. 122-124.

KÛNG Hans, ur. 19 III 1928, Sursee (kanton Lucerna), szwajcarski teolog, duchowny rzymskokatolicki. Studia teologiczne i filozoficzne odby³ w Gregorianium
w Rzymie i w Instytucie Katolickim w Pary¿u, gdzie uzyska³ stopieñ doktora (1957)
na podstawie rozprawy: Usprawiedliwienie. Doktryna Karola Bartha i refleksja katolicka. W 1954 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie. Od 1959 asystent naukowy na
wydziale teologii katolickiej Uniwersytetu w Münster (Westfalia), 1960-63 profesor
teologii fundamentalnej w Tybindze. 1962-65 oficjalny doradca (peritus) Soboru
Watykañskiego II. Od 1963 profesor teologii dogmatycznej i ekumenicznej w Tybindze oraz dyrektor Instytutu Badañ Ekumenicznych. W swoich pracach i wypowiedziach krytykowa³ naukê Koœcio³a rzymskokatolickiego w nastêpuj¹cych zagadnieniach: niemylnoœci papie¿a, sztucznego zap³odnienia, rygorystycznego zakazu
przerywania ci¹¿y, braku mo¿liwoœci wyœwiêcania kobiet, nieznawania œwiêceñ
Koœcio³a anglikañskiego, celibatu ksiê¿y obrz¹dku ³aciñskiego. W 1979 Kongregacja Nauki Wiary w deklaracji o niektórych aspektach nauczania teologicznego profesora H. K. „Christi Ecclesia” orzek³a, ¿e odszed³ on w swoich pismach od integralnej wiary katolickiej i dlatego nie mo¿e byæ uwa¿any za teologa katolickiego ani
– jako taki – nie mo¿e pe³niæ misji nauczania. Jan Pawe³ II deklaracjê zatwierdzi³.
W latach 1980-96 by³ niezale¿nym od wydzia³u profesorem teologii ekumenicznej i
dyrektorem Instytutu Badañ Ekumenicznych w Tybindze. W 1995 za³o¿y³ Fundacjê
Weltethos i zosta³ jej prezesem. Nagrodzony 13 doktoratami honoris causa.
KÛPPERS Werner, ur. 1 XI 1905, Königsberg/Królewiec (Prusy), zm. 22 VI
1980, Tybinga. Jako m³ody cz³owiek dokona³ konwersji z protestantyzmu na starokatolicyzm. Studiowa³ teologiê starokatolick¹, doktorat obroni³ w Bernie. W
1930 obejmuje parafiê w Biel (Szwajcaria), od 1933 by³ jednoczeœnie profesorem
Starego Testamentu w Bernie. Od 1938 jest profesorem teologii systematycznej w
seminarium biskupim, proboszczem i jednoczeœnie docentem (póŸniej profesorem) teologii starokatolickiej na uniwersytecie w Bonn. Przez kilkadziesi¹t lat reprezentowa³ Koœció³ starokatolicki w ruchu ekumenicznym, nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech, by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego Niemieckiego Wydzia³u Studiów Ekumenicznych i
wspó³wydawc¹ kwartalnika „Ökumenische Rundschau”. Uczestniczy³ aktywnie w
licznych rozmowach i dialogach miêdzykoœcielnych, zw³aszcza z prawos³awiem i
katolicyzmem rzymskim.
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KÛRY Adolf, ur. 21 VII 1870, Bazylea, zm. 26 XI 1956, Berno, teolog starokatolicki, biskup. Teologiê starokatolick¹ studiowa³ w Bernie i Bonn, 1917 uzyskuje stopieñ doktora teologii. Od 1915 a¿ do swojej œmierci by³ redaktorem naczelnym ekumenicznie zorientowanego czasopisma „Internationale Kirchliche Zeitschrift” i publikowa³ tam m.in. kronikê wydarzeñ ekumenicznych. 1924 zostaje
profesorem historii Koœcio³a na wydziale teologii starokatolickiej w Bernie (do
1940) i biskupem Koœcio³a w Szwajcarii (do 1955). Jako biskup kontynuowa³ liniê koœcieln¹ swojego poprzednika – bp. Eduarda Herzoga. Przyczyni³ siê do porozumienia interkomunijnego z anglikanami (1931).
KÛRY Urs, ur. 6 V 1901, Lucerna, zm. 3 XI 1976, Bazylea, syn i nastêpca
Adolfa Küry, szwajcarski teolog, biskup starokatolicki; studiowa³ teologiê i filozofiê w Bernie, Bazylei i Pary¿u. 1929 doktorat z filozofii w Bazylei, 1941 profesor teologii systematycznej na wydziale teologii starokatolickiej uniwersytetu w
Bernie, 1955-72 biskup Koœcio³a Chrzeœcijañskokatolickiego Szwajcarii. Jako
teolog stara³ siê ³¹czyæ podstawowe koncepcje starokoœcielne z wa¿nymi osi¹gniêciami teologii biblijnej i reformacyjnej. W latach 1966-72 by³ wspó³przewodnicz¹cym Starokatolicko-Prawos³awnej Komisji Dialogu. Jego fundamentalna
praca Koœció³ starokatolicki. Historia, nauka, d¹¿enia (1966) ukaza³a siê w jêzyku polskim (1996).
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L
LANGE Ernst, ur. 19 IV 1927, Monachium, zm. 3 VII 1974, Windhag/Górna
Austria, teolog ewangelicki, ekumenista. Trauma, jak¹ prze¿y³ jako ¿ydowskie
dziecko ukrywaj¹ce siê w czasach nazizmu, przyczyni³a siê do jego przedwczesnej samobójczej œmierci. W 1960 obj¹³ parafiê w Berlinie-Spandau, 1963 zostaje
wyk³adowc¹ teologii praktycznej w Wy¿szej Szkole Koœcielnej w Berlinie, 196870 dyrektor Wydzia³u Akcji Ekumenicznej i zastêpca sekretarza generalnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1972 doktorat z teologii w Tybindze, 1973 nadradca
koœcielny w kancelarii Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec w Hanowerze. By³ wybitnym interpretatorem ruchu ekumenicznego. Jego wizjonerska ksi¹¿ka Die ökumenische Utopie oder was bewegt die ökumenische Bewegung? (Stuttgart 1972)
by³a w swoim czasie ekumenicznym bestsellerem, dzie³em omawianym i analizowanym na wielu spotkaniach miêdzywyznaniowych.
LANNE Emmanuel Jaques, ur. 4 VIII 1923, Pary¿, zm. 23 VI 2010, Chevetogne (Belgia), benedyktyn, jeden z najwybitniejszych ekumenistów w Koœciele
rzymskokatolickim. 1946 wstêpuje do benedyktynów w Chevetogne, 1947 sk³ada
œluby zakonne, 1950 œwiêcenia kap³añskie, 1956-67 prefekt, potem rektor Kolegium Greckiego w Rzymie, 1963-2007 konsultor Sekretariatu (od 1988: Papieskiej Rady) ds. Jednoœci Chrzeœcijan, 1954-99 konsultor Kongregacji dla Koœcio³ow Wschodnich. Uczestniczy³ w pracach nad kilkoma dokumentami Soboru Watykañskiego II, by³ czynnym uczestnikiem miêdzynarodowych dialogów
teologicznych Koœcio³a katolickiego z Koœcio³ami: prawos³awnym, koptyjskim,
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anglikañskim i reformowanym, 1968-98 reprezentant Koœcio³a katolickiego w
Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ow (ŒRK), 1971-76 jej wiceprzewodnicz¹cy, uczestnik trzech zgromadzeñ ogólnych ŒRK: w Uppsali (1968), Nairobi (1975) i Vancouver (1983). By³ te¿ cz³onkiem Wspólnej Grupy Roboczej
ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego, wniós³ du¿y wk³ad w powstanie i rozpropagowanie dokumentu konwergencji Komisji Wiara i Ustrój „Chrzest, Eucharystia,
pos³ugiwanie duchowne”. Przez 26 lat by³ redaktorem naczelnym znanego czasopisma ekumenicznego „Irénikon”, autorem licznych artyku³ów z dziedziny liturgiki, patrologii, eklezjologii i ekumenizmu.
LAZARETH William H., ur. 1928, Nowy Jork, zm. 23 II 2008, Bar Harbor,
Main (USA), teolog luterañski, duchowny, biskup, ekumenista. 1956 ordynowany
na duchownego, 1958 doktorat z zakresu teologii dogmatycznej w Columbia University – Union Theological Seminary w Nowym Jorku. 1980-1983 dyrektor Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), tj. 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 (1982).
Krótko po wype³nieniu tego zadania odszed³ z ŒRK, powróci³ do USA, gdzie w
latach 1983-1987 by³ proboszczem parafii luterañskiej w Nowym Jorku. W 1988
zosta³ biskupem diecezji nowojorskiej; funkcjê tê pe³ni³ do przejœcia na emeryturê
w 1992. Na niwie naukowej by³ aktywny do samej œmierci. W latach 1987-1996
prowadzi³ wyk³ady w Union Theological Seminary w Nowym Jorku, 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). W latach
1991-2002 wspó³przewodniczy³ w rozmowach luterañsko-prawos³awnych na
szczeblu œwiatowym. Posiada³ 7 honorowych doktoratów.
Lit. K. Karski, In memoriam (wspomnienie zmar³ych ekumenistów), SiDE 2008, z. 2 (63),
s. 150.

LEON XIII, Gioacchino Vincenzo de’ Pecci, ur. 2 III 1810, k. Anagni, zm.
20 VII 1903, Watykan. 1837 œwiêcenia kap³añskie, od 1843 nuncjusz w Brukseli,
od 1846 biskup Perugii, 1853 kardyna³. 20 II 1878 wybrany papie¿em jako nastêpca Piusa IX. Z jego osob¹ kojarzona jest szczególnie pierwsza encyklika spo³eczna Rerum novarum z 1891, w której stara³ siê osi¹gn¹æ pozycjê poœrednika
miêdzy robotnikami i pracodawcami. Wiele uwagi poœwiêci³ sprawie jednoœci. W
piœmie apostolskim Praeclara gratulationis z 1894 zwraca³ siê do prawos³awnych
„o zbli¿enie i ³¹cznoœæ”. Do protestantów natomiast apelowa³: „Od dawna wzywa
was ta wspólna matka z powrotem na swe ³ono; od dawna katolicy ca³ego œwiata
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czekaj¹ na was w zatroskanej mi³oœci braterskiej, byœcie z nami s³u¿yli Bogu,
z³¹czeni w jednoœci jednej Ewangelii, jednej wiary, jednej nadziei i jednej doskona³ej mi³oœci”. W encyklice Apostolicae curae z 1896 og³osi³ œwiêcenia anglikañskie za niewa¿ne. Jednoczeœnie zwróci³ siê do duchownych anglikañskich,
by w nadziei na ponowne pojednanie dzia³ali nadal „ku chwale Boga i na rzecz
zbawienia dusz”. Do problemu jednoœci powróci³ w encyklice Caritatis studium
z 1898, skierowanej do katolickiego episkopatu Szkocji, specjalnie zajmuj¹c siê
kwesti¹ jednoœci w odniesieniu do tamtejszego protestantyzmu. Wymieni³ dwa
punkty ³¹cz¹ce katolików i protestantów: Pismo œw. i mi³oœæ do Chrystusa. One
to powinny – jego zdaniem – zadecydowaæ o przysz³ym zbli¿eniu miêdzy obu
wyznaniami.
LIAGRE Guy, ur. 1957, duchowny metodystyczny, historyk Koœcio³a, przewodnicz¹cy Zjednoczonego Koœcio³a Protestanckiego w Belgii (ZKPB), 25 I 2012
wybrany nowym sekretarzem generalnym Konferencji Koœcio³ów Europejskich
(KKE). Urz¹d ten obj¹³ w czerwcu 2012. Studia teologiczne ukoñczy³ w Brukseli,
tam te¿ uzyska³ doktorat z zakresu historii Koœcio³a. W latach 1984-2005 by³ pastorem w Menem i Brukseli, 2005 wybrany przewodnicz¹cym ZKPB. Wielokrotnie reprezentowa³ swój Koœció³ podczas ró¿nych zgromadzeñ i konsultacji na
p³aszczyŸnie europejskiej (KKE, Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie) i œwiatowej (Œwiatowa Rada Koœcio³ów Metodystycznych, Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych).
LIENHARD Marc, ur. 1935, Alzatczyk, duchowny luterañski, badacz Reformacji, ekumenista. Po ukoñczeniu studiów w latach 1963-68 pracowa³ jako duszpasterz w dwóch parafiach alzackich, potem podj¹³ dzia³alnoœæ naukow¹ na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Strasburgu, 1991-96 pe³ni³ funkcjê dziekana. Autor wielu ksi¹¿ek poœwiêconych protestantyzmowi w Alzacji, jak równie¿ bardzo
cenionej pracy na temat teologii Lutra. Nale¿a³ do w¹skiego grona teologów, które
na pocz¹tku lat 70. XX w. wypracowa³o ostateczny tekst Konkordii leuenberskiej,
na podstawie której Koœcio³y luterañskie, reformowane i ewangelicko-unijne w
Europie zawar³y ze sob¹ wspólnotê o³tarza i ambony.W 1997 wybrany na stanowisko prezydenta Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego Alzacji i Lotaryngii.
LILJE Hanns, ur. 20 VIII 1899, Hanower, zm. 6 I 1977, tam¿e, biskup luterañski, wybitny dzia³acz niemieckiego protestantyzmu i œwiatowego ruchu ekumenicznego. Od 1927 sekretarz generalny Niemieckiego Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia Studentów, potem cz³onek komitetu wykonawczego (1928) i wiceprzewodnicz¹cy (1932) Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich;
1935–45 sekretarz generalny Œwiatowego Konwentu Luterañskiego, z którego
1947 wy³oni³a siê Œwiatowa Federacja Luterañska (ŒFL). Aktywny dzia³acz opo-
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zycyjnego wobec Hitlera Bekennende Kirche (Wyznaj¹cy Koœció³). Po zamachu
na Hitlera (1944) aresztowany przez gestapo i skazany na 2 lata wiêzienia (doœwiadczenia wiêzienne opisa³ w Im finstern Tal. Rechenschaft einer Haft, 1947).
Po wojnie odegra³ istotn¹ rolê w powstaniu Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) i Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego (VELKD); w
obu strukturach pe³ni³ przez wiele lat kierownicze funkcje: 1949–67 zastêpca
przewodnicz¹cy Rady EKD, 1955–69 — biskup naczelny VELKD; 1947 wybrany
biskupem Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Krajowego Hanoweru (do 1971).
Dziêki szerokim kontaktom, nawi¹zanym jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹, przyczyni³ siê do uwiarygodnienia ewangelicyzmu niemieckiego wobec Koœcio³ów zagranicznych; 1947–70 cz³onek w³adz zwierzchnich ŒFL, 1952–57 jej przewodnicz¹cy; od 1948 cz³onek Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1968–75
jeden z jej 6 prezydentów. Za swoje podstawowe zadanie uwa¿a³ zwiastowanie
Ewangelii zeœwiecczonemu œwiatu (Das technische Zeitalter, 1929), jako biskup podejmowa³ wyzwania, które stawia przed chrzeœcijañstwem nowoczesny œwiat (Atheismus — Humanismus — Christentum, 1962), zabiega³ o dobre relacje z ró¿nymi
grupami spo³ecznymi (nauczycielami, zwi¹zkami zawodowymi). Po 1945 szczególnie intensywnie wspiera³ pracê akademii ewangelickich, staraj¹cych siê utrzymaæ
dialog miêdzy Koœcio³em a spo³eczeñstwem, przyczyni³ siê do powstania akademii
w Loccum. W 1948 za³o¿y³ „Deutsches Allgemeine Sonntagsblatt”, niezale¿ny tygodnik poœwiêcony sprawom polityki, gospodarki i kultury, którego wydawc¹ by³ a¿
do œmierci, podejmowa³ na jego ³amach aktualne problemy wspó³czesnoœci. Szczególnie zabiega³ o udzia³ protestantyzmu niemieckiego w œwiatowym ruchu ekumenicznym. Og³osi³ autobiografiê Memorabilia. Schwerpunkte eines Lebens (1973).
LIUBICH Chiara, ur. 22 I 1920, Trydent, zm. 14 III 2008, Rocca di Papa k.
Rzymu, za³o¿ycielka i przewodnicz¹ca katolickiego ruchu Focolari. By³a znana i
ceniona na ca³ym œwiecie za wieloletnie zaanga¿owanie na rzecz pokoju, ekumenizmu i dialogu miêdzyreligijnego. W 1943 przy³¹czy³a siê do trzeciego zakonu
franciszkañskiego. Za³o¿y³a wspólnotê m³odych kobiet, która 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 ta z biegiem czasu ogarnê³a wszystkie kontynenty, w jej
dzia³ania anga¿uj¹ siê chrzeœcijanie z ró¿nych Koœcio³ów, a tak¿e wyznawcy religii niechrzeœcijañskich. Za³o¿ycielka ruchu otrzyma³a wiele wyró¿nieñ od wielu
Koœcio³ów chrzeœcijañskich, a tak¿e od przedstawicieli ró¿nych religii oraz organizacji kulturalnych i miêdzynarodowych za wk³ad w pojednanie miêdzy religiami. Jan Pawe³ II nazwa³ j¹ „zwiastunk¹ jednoœci i mi³osierdzia wœród wielu braci
i sióstr we wszystkich zak¹tkach œwiata”.
Lit. K. Karski, In memoriam (wspomnienie zmar³ych ekumenistów), SiDE 2008, z. 2 (63), s.
155-156.
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LOCHMAN Jan Miliè, ur. 3 IV 1922, Nove Mesto nad Metuji, zm. 21 I
2004, wybitny czeski teolog ewangelicki, ekumenista. Teologiê studiowa³ w Pradze, St. Andrews (Szkocja) i Bazylei (Szwajcaria). Po ordynacji s³u¿y³ jako duchowny w Kladnie. 1950-1968 profesor teologii systematycznej i filozofii religii
na Wydziale Teologicznym im. J.A. Komenskiego w Pradze, po interwencji wojsk
Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji emigruje za granicê, przez rok wyk³ada
w Union Theological Seminary w Nowym Jorku, od 1969 do emerytury by³ profesorem teologii systematycznej na wydziale teologii ewangelickiej uniwersytetu
w Bazylei, gdzie pe³ni³ te¿ funkcjê dziekana i rektora. Goœcinnie wyk³ada³ na wielu uniwersytetach we wszystkich czêœciach œwiata, od 1990 równie¿ w Pradze. W
swoich publikacjach, poœwiêconych Modlitwie Pañskiej, Dekalogowi i Credo
wy³o¿y³ na nowo podstawowe wartoœci chrzeœcijañskie. Wk³ad europejskiej Reformacji i teologiê wspó³czesn¹ bada³ w porównaniu i na podstawie Reformacji
czeskiej i Jednoty braterskiej. W latach 1968-75 by³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1970-82 kierowa³ wydzia³em teologii Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych.
LORTZ Joseph, ur. 13 XII 1887, Grevenmacher (Luksemburg), zm. 21 II
1975, Moguncja, katolicki historyk Koœcio³a, autor prze³omowych dzie³ na temat
Lutra i Reformacji. Studiowa³ w Rzymie, Fryburgu i Bonn, w 1923 habilitacja w
Würzburgu, 1929 profesorem w Braunsbergu, 1935 w Münster, 1950 w Moguncji.
Tam a¿ do œmierci kierowa³ wydzia³em zachodniej historii religii Instytutu Historii Europejskiej. Od 1917 jego specjalnym obszarem badawczym by³a Reformacja
– jej przyczyny i skutki. W dwutomowym dziele Die Reformation in Deutschland
(1939) zaprezentowa³ obraz Lutra i Reformacji, który katolicy i protestanci uznali
za prze³omowy. Nie szczêdz¹c Reformatorowi krytyki, ukaza³ go w pierwszym
rzêdzie jako cz³owieka religijnego i oddanego modlitwie. Twierdzi³, ¿e jego religijna troska nie zosta³a przez ówczesnych przedstawicieli Koœcio³a potraktowana
z nale¿yt¹ powag¹ i niezbêdn¹ pastoraln¹ odpowiedzialnoœci¹. – Nale¿a³ do pionierów ruchu Una Santa w Niemczech. ¯ywi³ g³êbokie przekonanie, ¿e jednoœæ
chrzeœcijan mo¿e byæ znaleziona tylko na podstawie dobrze poznanej i g³êboko
prze¿ywanej prawdy. Odrzuca³ „ekumenizm bez prawdy” (1975) jako wynaturzenie dialogu miêdzykonfesyjnego. Jego dzie³o ¿yciowe przyczyni³o siê w istotny
sposób do zmiany klimatu w stosunkach miêdzywyznaniowych.
LOSSOW Joanna, ur. 10 VII 1908, Boruszyn k. Czarnkowa (Wielkopolska),
zm. 2 I 2005, Warszawa, animatorka ruchu ekumenicznego w Koœciele rzymskokatolickim w Polsce, franciszkanka S³u¿ebnica Krzy¿a. Studia: 1931 – magisterium z filologii romañskiej na Uniwersytecie w Poznaniu, 1959 magisterium oraz
licencjat z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1933 – wst¹pienie do
Zgromadzenia Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a (FSK) w Laskach k. Warszawy,
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1942 œluby wieczyste; pe³ni³a w Zgromadzeniu ró¿ne funkcje. 1961-1995 – zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹: 1961 – wspó³tworzenie Sekcji Ekumenicznej, a nastêpnie Oœrodka do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan przy Kurii Metropolitalnej w Warszawie, 1967-95 sekretarz Oœrodka, 1974-95 cz³onek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, za³o¿ycielka Oœrodka Ekumenicznego
„Joannicum” przy klasztorze FSK przy ul. Piwnej w Warszawie, poœwiêconego
papie¿owi Janowi XXIII. Z jej inicjatywy, poczynaj¹c od lat 60. XX w., organizowane by³y w Laskach rekolekcje ekumeniczne dla m³odzie¿y oraz rekolekcje dla
ksiê¿y, w których uczestniczyli tak¿e duchowni innych wyznañ. Organizowa³a
liczne spotkania i wyk³ady o tematyce ekumenicznej, wspó³redagowa³a „Biuletyn
Ekumeniczny” wydawany przez Komisjê Episkopatu ds. Ekumenizmu, anga¿owa³a siê te¿ w organizowanie styczniowych Tygodni o Jednoœæ Chrzeœcijan przygotowuj¹c odpowiednie materia³y. Przez ca³y okres dzia³alnoœci ekumenicznej
œciœle wspó³pracowa³a z siostr¹ diakonis¹ Regin¹ Witt z Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego. W 2003 ukaza³a siê ksi¹¿ka obu sióstr S³uga S³owa Bo¿ego i jednoœci chrzeœcijan, poœwiêcona ks. Zygmuntowi Michelisowi, pierwszemu prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej i pionierowi wspó³pracy ekumenicznej miêdzy
Koœcio³ami cz³onkowskimi PRE a Koœcio³em rzymskokatolickim.
Lit.: A. Petrowa-Wasilewicz, Codziennie modlê siê do Ducha Jednoœci (o s. Joannie Lossow),
„Credo” 1998 nr 1, s. 2-6. – A. Petrowa-Wasilewicz, Siostry ekumeniczne (s. Joanna Lossow i s.
Regina Witt), „Powœci¹gliwoœæ i Praca” 1998 nr 5, s. 18-19. 24. – G. Polak, Siostra Joanna Lossow – w 90 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1998, z. 2 (42), s. 139-141. –
G. Polak Kto jest kim w Koœciele. Ekumeniczne „who is who” chrzeœcijañstwa w Polsce, Warszawa 1999. – M.K. Rottenberg, Aby byli jedno. Pasja ¿ycia siostry Joanny Lossow, Warszawa 2005.
– Z. Zembrzuski, Odesz³a Siostra Joanna Lossow, „Biuletyn Ekumeniczny” 2005 nr 1, s. 39-40.
– Z. Styœ, Siostra Joanna Lossow (10 VII 1908 – 2 I 2005), „Biuletyn Ekumeniczny” 2005 nr 34, s. 26-29. – Miniatury ekumeniczne. Ksiêga pami¹tkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Warszawa 2009.

LOWE Christopher, ur. 7 VII 1923, Birmingham, zm. 2001. 1949 ordynowany na duchownego Koœcio³a Anglikañskiego Anglii, 1965 wstêpuje do zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego, anglikañskiej wspólnoty monastycznej
¿yj¹cej wed³ug regu³y œw. Benedykta, wieloletni cz³onek Synodu Koœcio³a Anglikañskiego, prze³o¿ony królewskiej Fundacji œw. Katarzyny w Londynie. Za³o¿yciel i wieloletni przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Bractwa Ekumenicznego,
nawi¹zuj¹cego do tradycji rozmów katolicko-anglikañskich prowadzonych w latach 20. XX w. w Malines. Na pocz¹tku lat 70. XX w. nawi¹zuje kontakty ze
wspólnot¹ Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a w Laskach k. Warszawy. Odt¹d
przez 30 lat odwiedza³ Polskê dwa razy do roku (w maju i paŸdzierniku). Co dwa
lata, z jego inicjatywy, odbywa³y siê w Laskach ekumeniczne dni skupienia dla
duchownych, zakonników i zakonnic z ró¿nych Koœcio³ów, ze strefy jêzyka niemieckiego i z Europy Œrodkowo-Wschodniej (Polska, Litwa, £otwa, Bia³oruœ).
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Organizowa³ oficjalne wizyty w Polsce m.in. anglikañskiego biskupa Birmingham
Marca Santera (1991) oraz delegacji Koœcio³a katolickiego i anglikañskiego Wielkiej Brytanii (1992).
LUCER Waldemar, ur. 13 III 1906, Kopyd³owo, zm. 17 III 1992, Warszawa,
duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Studia teologiczne odby³ na
Uniwersytecie Warszawskim, w 1932 zosta³ ordynowany na duchownego, do
1939 prowadzi³ pracê duszpastersk¹ w kilku parafiach. W okresie II wojny œwiatowej by³ wiêŸniem obozu koncentracyjnego w Dachau. 1945-54 administrator
parafii w Lublinie, 1956-1970 proboszcz w Wa³brzychu, 1971-1979 proboszcz we
Wroc³awiu, 1958-1979 senior Diecezji Wroc³awskiej; po przejœciu na emeryturê
przeniós³ siê do Warszawy. W 1948 by³ przewodnicz¹cym Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Lublinie, przez 10 lat sta³ na czele oddzia³u regionalnego Polskiej
Rady Ekumenicznej we Wroc³awiu, w latach 1975-1979 by³ wspó³przewodnicz¹cym Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Lit.: J. Poœpiech, Œp. Ks. Senior Waldemar Lucer, „Kalendarz Ewangelicki 1993”, BielskoBia³a 1992, s. 57-59.
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£
£YKO Zachariasz, ur. 21 IV 1929, Zakopane, zm. 22 I 2008, Warszawa,
pastor Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, profesor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1949 ukoñczy³ Seminarium Adwentystyczne
w Krakowie, w 1951 studia prawnicze na Uniwersytecie Jagielloñskim. W latach
60. XX w. studiowa³ w Wielkiej Brytanii w Newbold College i w USA w Andrews University. Doktorat (1975) i habilitacjê (1979) uzyska³ w ChAT, tam te¿ w
latach 1984 – 1999 by³ kierownikiem Katedry Filozofii, Etyki i Socjologii.
Uczestniczy³, w charakterze dziennikarza, w obradach Soboru Watykañskiego II
(1962-65). By³ cz³onkiem Komisji T³umaczy Pisma Œwiêtego (Biblii Ekumenicznej) Towarzystwa Biblijnego w Warszawie i wspó³przewodnicz¹cym Zespo³u
Dialogu Ekumenicznego Katolicko-Adwentystycznego.
Lit.: S. Paw³owski, Ks. pastor prof. Zachariasz £yko (1929-2008), „Biuletyn Ekumeniczny”
2008 nr 1-2, s. 95-97.
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M
MACKAY John Alexander, ur. 7 V 1889, Inverness (Szkocja), zm. 9 VI
1983, Princeton (USA). Studiowa³ w Aberdeen i Priceton, 1926-32 z ramienia
Chrzeœcijañskich Œwiatowych Zwi¹zków M³odych Mê¿czyzn (YMCA) pracuje
w Peru i Meksyku, w latach 1932-36 jest sekretarzem ds. Ameryki £aciñskiej i
Afryki Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA, 1936-59 prezydentem i profesorem
zagadnieñ ekumenicznych w Seminarium Teologicznego Princeton. Nale¿a³ do
najwa¿niejszych pionierów ruchu ekumenicznego. Podczas II Œwiatowej Konferencji do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie (1937) kierowa³
sekcj¹ V: „Koœció³ powszechny a œwiat narodów”. W latach 1946-48 by³ cz³onkiem Komitetu Tymczasowego, a od 1948 do 1954 – Komitetu Naczelnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK). Na I Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Amsterdamie (1948) kierowa³ sekcj¹ II: „Œwiadectwo Koœcio³a o planie Bo¿ym”.
1954-59 by³ prezydentem Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych,
1947-57 przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Rady Misyjnej (MRM), 1948-54
sta³ na czele Wspólnego Komitetu ŒRK i MRM. W 1957 zorganizowa³ w Yale
pierwsze spotkanie przedstawicieli ŒRK z reprezentantami Œwiatowych Zwi¹zków Wyznaniowych. Nale¿a³ do wiod¹cych teologów w USA. Zadanie Koœcio³ów reformowanych i ich teologii opisa³ nastêpuj¹co: „Prawdziwa istota prezbiterianizmu polega nie tyle na znajdowaniu celu w sobie, lecz na s³u¿eniu powszechnemu Koœcio³owi Jezusa Chrystusa”.
MAJEWSKI Tadeusz, ur. 13 XII 1926, Warszawa, zm. 7 V 2002, Warszawa,
duchowny Koœcio³a Polskokatolickiego, biskup. 1952 œwiêcenia kap³añskie z r¹k
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biskupa mariawickiego, 1954–1962 proboszcz parafii katedralnej œw. Ducha w
Warszawie. W latach 1958–1962 kanclerz Kurii Biskupiej Koœcio³a Polskokatolickiego, 1962–1966 wikariusz generalny diecezji krakowsko-czêstochowskiej. W
1966 konsekrowany na biskupa, 1966-1996 ordynariusz diecezji warszawskiej,
1975-1995 pierwszy biskup (zwierzchnik) Koœcio³a Polskokatolickiego. W 1957
zosta³ cz³onkiem Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej, w 1960 – zastêpc¹ sekretarza Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako zwierzchnik Koœcio³a by³ z urzêdu cz³onkiem Prezydium PRE, poza tym wchodzi³ w sk³ad Zarz¹du, w którym pe³ni³ dwukrotnie funkcjê skarbnika, a tak¿e sekretarza Rady.
MAURY Pierre, ur. 27 XI 1890, Nîmes, zm. 13 I 1956, Pary¿, francuski teolog
protestancki, ekumenista; 1919–25 sekretarz generalny ruchu studentów chrzeœcijañskich we Francji; 1925–30 proboszcz w Ferney-Voltaire w pobli¿u granicy
szwajcarskiej, nawi¹za³ bliskie relacje z dzia³aczami ekumenicznymi z pobliskiej
Genewy; 1930–34 sekretarz Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich;
1943–50 profesor Fakultetu Teologii Protestanckiej w Pary¿u; 1950–53 prezydent
Koœcio³a Reformowanego we Francji; wraz z M. Boegnerem nale¿a³ do g³ównych
animatorów ruchu ekumenicznego we Francji, d¹¿y³ do zintegrowania protestantyzmu francuskiego ze Œwiatowa Rad¹ Koœcio³ów, cz³onek jej Komitetu Naczelnego oraz Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a; wniós³ du¿y wk³ad w dzie³o pojednania miêdzy protestantami Francji i Niemiec.
MEHL Roger, ur. 1912, zm. 7 III 1997, czo³owy francuski teolog protestancki, aktywny dzia³acz ruchu ekumenicznego, jeden z pionierów socjologii protestantyzmu we Francji. 1945-1981 profesor etyki na Wydziale Teologii Protestanckiej w Strasburgu, przez wiele lat reprezentowa³ Koœció³ Ewangelicko-Reformowany Francji w Komitecie Naczelnym oraz w Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Jego myœl teologiczna znajdowa³a siê pod przemo¿nym wp³ywem Karola Bartha. Jego dzie³o „Socjologia protestantyzmu” (1965) spotka³o siê
z miêdzynarodowym uznaniem. 1967 utworzy³ w Strasburgu Oœrodek Socjologii
Protestantyzmu, którym kierowa³ do 1981.
MELITON, Sofirios Chazis, ur. 24 IX 1913, Konstantynopol, zm. 27 XII
1989, Stambu³, prawos³awny metropolita Chalcedonu. Teologiê studiowa³ na wyspie Chalki, 1934 œwiêcenia diakoñskie, 1938 zostaje podsekretarzem Œwiêtego
Synodu Patriarchatu Konstantynopola, 1941 œwiêcenia kap³añskie i nominacja na
archimandrytê, 1943-47 praca duszpasterska w parafii grecko-prawos³awnej w
Manchester (Anglia), 1950 sakra biskupia i nominacja na metropolit¹ Imbros i
Tenedos. 1963 zostaje metropolit¹ Ilioupolis i Theira z siedzib¹ w Konstantynopolu; w jego kompetencjach s¹ stosunki wewn¹trzprawos³awne i miêdzykoœcielne. Z
okazji jubileuszu 1000-lecia Œwiêtej Góry Atos prowadzi rozmowy koordynacyj-

114

LEKSYKON EKUMENISTÓW

ne z przedstawicielami innych Koœcio³ów autokefalicznych na temat planowanego
dialogu z Rzymem. Przewodniczy 2. i 3. Konferencji Ogólnoprawos³awnej (1963
i 1964) oraz bierze udzia³ w przedsiêwziêciach i konsultacjach Œwiatowej Rady
Koœcio³ów (ŒRK); 1961-68 by³ cz³onkiem Komitetu Naczelnego, 1968-75 wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK. Odegra³ wa¿n¹
rolê w zniesieniu wzajemnych anatem z 1054 przez Rzym i Konstantynopol
(1965); kierowa³ odpowiedni¹ komisj¹ synodaln¹ i opracowa³ ramy teologiczne i
kanoniczne dla przeprowadzenia tego aktu. W 1966 zostaje metropolit¹ Chalcedonu, 1967 przewodniczy 4. Konferencji Ogólnoprawos³awnej. Jawi³ siê jako naturalny nastêpca patriarchy Atenagorasa, lecz jego kandydatura nie uzyska³a akceptacji w³adz tureckich. Ma jednak trwa³e zas³ugi dla rozwoju dialogu w ³onie
rodziny Koœcio³ów prawos³awnych, jak równie¿ w zbli¿eniu prawos³awia z katolicyzmem, starokatolicyzmem i luteranizmem. Piêæ lat przed zgonem zosta³ dotkniêty udarem mózgu i nie by³ ju¿ zdolny do pracy.
MERCIER Désiré Joseph, ur. 21 XI 1851, Braine-l’Alleud (Belgia), zm. 23
I 1926, Bruksela, prymas Belgii, kardyna³; filozof i teolog, pionier dialogu katolicko-anglikañskiego. W 1874 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Od 1877 profesor
filozofii w Mechelen, a od 1882 — w Leuven; czo³owy reprezentant neoscholastyki i wspó³czesnego tomizmu w wersji zwanej lowañsk¹; zwolennik uprawiania metafizyki tomistycznej w powi¹zaniu z naukami szczegó³owymi; wieloletni
redaktor „Revue Néo-Scolastique” (od 1910 przyjê³o ono dodatek „de Philosophie”, a od 1946 „Revue Philosophique de Louvain”); uwa¿any za inspiratora
encykliki Aeterni Patris (1879) papie¿a Leona XIII uznaj¹cej myœl filozoficzn¹
œw. Tomasza z Akwinu za oficjaln¹ doktrynê Koœcio³a katolickiego. Od 1906
arcybiskup Mechelen i prymas Belgii, 1907 mianowany kardyna³em. Podczas I
wojny œwiatowej zyska³ w spo³eczeñstwie belgijskim wysoki autorytet jako
symbol oporu wobec niemieckich w³adz okupacyjnych. ¯ywo interesowa³ siê
problemem jednoœci Koœcio³a, tote¿ gdy Ch.L. Halifax, rzecznik zbli¿enia Koœcio³a anglikañskiego z katolikami, zwróci³ siê z propozycj¹ podjêcia dialogu
teologicznego, Mercier zaprosi³ w odpowiedzi grupê anglikanów do Mechelen
na „prywatne” rozmowy w ma³ym krêgu. Podczas kolejnych spotkañ (1921–25),
którym przewodniczy³, podjêto ró¿ne problemy teologiczne (np. episkopat i papiestwo w perspektywie teologicznej, stosunek papie¿a do biskupów w perspektywie historycznej, pojêcie Koœcio³a), rozwa¿ano te¿ koncepcjê Koœcio³a anglikañskiego po³¹czonego uni¹ z Rzymem, lecz dysponuj¹cego du¿¹ niezale¿noœci¹ w ramach autonomicznego Patriarchatu Canterbury. Mimo ¿e „rozmowy
mechleñskie” odbywa³y siê za zgod¹ papie¿a Piusa XI i anglikañskiego arcybiskupa Canterbury, po œmierci Merciera nie by³y kontynuowane, g³ównie z powodu niechêtnej postawy hierarchii rzymskokatolickiej w Anglii; domaga³a siê
ona wyraŸnego podkreœlenia ró¿nic dogmatycznych, a ponowne zjednoczenie
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uzale¿nia³a od ca³kowitego podporz¹dkowaniu siê anglikanów; negatywne aluzje do „rozmów mechleñskich” znalaz³y siê w encyklice Mortalium animos Piusa XI (1928). Mercier usprawiedliwia³ swoje wysi³ki na rzecz korporacyjnego
zbli¿enia z anglikanami w liœcie pasterskim (18 I 1924). Jego przekonanie, ¿e
obustronne b³êdy przesz³oœci mog¹ byæ przezwyciê¿one, zyska³o uznanie 40 lat
póŸniej we wspólnej wypowiedzi papie¿a Paw³a VI i arcybiskupa Canterbury
M. Ramseya podczas ich spotkania 1966. Od 1970 pionierskie wysi³ki Merciera
kontynuuje Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko-Rzymskokatolicka. G³ówne
prace: Psychologia (1892, wyd. pol. 1901), Logique (1894), Metafizyka ogólna
(1894, wyd. pol. 1904), Historya Psychologii Nowo¿ytnej (1897, wyd. pol.
1900), Kryteriologia, czyli traktat o poznaniu (1899, wyd. pol. 1901), Kazania
do moich alumnów (1908, wyd. pol. 1933, wyd. wspó³cz. 1999), Æwiczenia duchowe dla kap³anów (1910, wyd. pol. 1913), Listy pasterskie (1916, wyd. pol.
1929), La vie intérieure (1918), Wszechpoœrednictwo Najœwiêtszej Panny i
„Prawdziwe nabo¿eñstwo do Maryi” wed³ug b³. Ludwika Grignon de Montfort
(1920, wyd. pol. 1928).
Lit.: Siostra Maria Leonia Kardyna³ Mercier. Obroñca ojczyzny, Katowice 1949. – J. Zawadzki Kardyna³ Mercier (1851–1926), „Znak” 1951 nr 28. – tego¿ „Ut unum sint”. Rozmowy mechleñskie, „Znak” 1961 nr 87.

METZGER Max Josef, ur. 3 II 1887, Schopheim (Badenia), zm. 17 IV 1944,
Brandenburgia, niemiecki teolog, dzia³acz ekumeniczny, ksi¹dz katolicki. Pocz¹tkowo d¹¿y³ do o¿ywienia chrzeœcijañstwa zarówno przez misyjn¹ dzia³alnoœæ na
rzecz moralnego nawrócenia jednostki, jak i przez zaanga¿owanie pokojowe
zmierzaj¹ce do zgodnej z Ewangeli¹ odnowy Koœcio³a i œwiata. Od 1915 sekretarz
generalny stowarzyszenia katolików abstynentów w Grazu, 1917 za³o¿y³ katolick¹
misjê wewnêtrzn¹ Bia³y Krzy¿. Tu¿ po I wojnie œwiatowej zainteresowa³ siê powstaj¹cym ruchem ekumenicznym, z którym pragn¹³ powi¹zaæ chrzeœcijañsk¹
pracê na rzecz pokoju i pojednania. Za zgod¹ w³adzy koœcielnych by³ prywatnym
obserwatorem na I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Wiary i Ustroju w Lozannie (1927). W 1938 za³o¿y³ bractwo Una Sancta — dobrowolne stowarzyszenie, pozostawiaj¹ce ka¿demu cz³onkowi wolnoœæ konfesyjn¹ i nie nak³adaj¹ce nañ
¿adnych zobowi¹zañ, które mia³o s³u¿yæ zbli¿eniu katolików z protestantami
(„Cz³onkowie bractwa pragn¹ przyczyniæ siê do porozumienia... miêdzy podzielonymi wyznaniami chrzeœcijañskimi, wskazuj¹c bardziej na to, co wspólne, ni¿ na
to, co dzieli, usuwaj¹c nieporozumienia, respektuj¹c wszêdzie prawdê, pog³êbiaj¹c wzajemn¹ mi³oœæ bratersk¹”). Una Sancta odby³a 2 lokalne kongresy 1939 i
1940, potem — wskutek trudnoœci Metzgera z hierarchi¹ katolick¹ (m.in. zakaz
g³oszenia wyk³adów na terenie niektórych diecezji) oraz z w³adzami nazistowskimi — by³o to ju¿ niemo¿liwe. Z powodu ostrej krytyki socjalizmu narodowego
wiêziony 1934 i 1939. Podczas drugiego pobytu w wiêzieniu napisa³ do papie¿a

116

LEKSYKON EKUMENISTÓW

Piusa XII list z proœb¹ o zwo³anie soboru ekumenicznego. Poufne memorandum
Metzgera, w którym nakreœli³ wizjê ¿ycia polityczno-spo³ecznego po zakoñczeniu
wojny, dosta³o siê 1943 w rêce nazistów, którzy na tej podstawie oskar¿yli go o
zdradê stanu i skazali na œmieræ (egzekucjê wykonano w wiêzieniu). Poœmiertne
publikacje: Gefangenschaftsbriefe (1948), Für Frieden und Einheit. Briefe aus der
Gefangenschaft (1964), Die Aufgabe der Christen für den Frieden (1987), Auf
dem Weg zu einem Friedenskonzil (1987).
Lit.: G. Polak Ks. Max Josef Metzger — w 100 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987 z. 4 (20), s. 117-119 – Za pokój œwiata i jednoœæ Koœcio³a. ¯ycie i dzie³o ks.
Maksa Józefa Metzgera, „Biuletyn Ekumeniczny” 1994 nr 2, s. 60-65.

MEYENDORFF John, ur. 17 II 1926, Neuilly-sur-Seine, zm. 22 VII 1993,
Montreal. Syn emigrantów rosyjskich, teolog i patrolog prawos³awny; absolwent
Instytutu Œw. Sergiusza i Sorbony w Pary¿u, gdzie uzyska³ doktorat. W 1959
przyjmuje œwiêcenia kap³añskie i przybywa do USA, gdzie podejmuje pracê w
Seminarium Teologicznym œw. W³odzimierza w Nowym Jorku jako profesor patrystyki i historii Koœcio³a, a potem te¿ rektor (1984-92). Jako cz³onek Koœcio³a
Prawos³awnego w Ameryce reprezentowa³ go w Œwiatowej Radzie Koœcio³ow –
w Komitecie Naczelnym oraz w Komisji Wiara i Ustrój, której by³ moderatorem
(przewodnicz¹cym) w latach 1971-1975. W m³odoœci by³ tak¿e pierwszym sekretarzem generalnym Syndesmosu – miêdzynarodowej federacji prawos³awnych ruchów m³odzie¿owych.
MICHALON Pierre, ur. 16 VI 1911, Saint-Etienne, zm. 2 I 2004, Saint-Rambert-sur-Loire, cz³onek Towarzystwa Ksiê¿y Sulpicjan, ekumenista. 1933 œwiêcenia kap³añskie, doktorat teologii w Rzymie, wyk³ada³ Pismo œw. w seminariach
duchownych w Viviers, Anders i Lyonie. W 1942 pod wp³ywem o. P. Couturiera
anga¿uje siê w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹. 1954 tworzy Centrum Interkonfesyjne
„Unité Chrétienne” w Lyonie (kieruje nim do 1991). 1947-86 aktywny cz³onek
Grupy z Dombes, z³o¿onej z katolików i protestantów, prowadz¹cej pracê studyjn¹ nad kluczowymi problemami teologicznymi dla obu stron. Konsultor podczas Soboru Watykañskiego II. Przyczyni³ siê do powstania katedry ekumenizmu
na wydziale teologii katolickiej Uniwersytetu w Lyonie. Inicjowa³ rekolekcje ekumeniczne i spotkania grup biblijnych. Odwiedzi³ Polskê, by³ z wizyt¹ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie nawi¹za³ serdeczne stosunki z o. prof. Wac³awem Hryniewiczem.
R. Obarski, Ojciec Pierre Michalon (1911-2004), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2004,
z. 2 (55), s. 144-147.

MICHELIS Zygmunt, ur. 17 III 1890, Bycz (Kujawy), zm. 2 XII 1977,
Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, dzia³acz ekume-
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niczny. Po studiach teologicznych w Dorpacie, w 1912 ordynowany na pastora;
przez niemal ca³e ¿ycie zwi¹zany z parafi¹ Œwiêtej Trójcy w Warszawie (1944–
62 pierwszy proboszcz); w okresie miêdzywojennym redaktor „Zwiastuna
Ewangelicznego”; animator tzw. spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej, ruchu maj¹cego
na celu pog³êbienie ¿ycia religijnego; o¿ywi³ dzia³alnoœæ diakonatu „Tabita” w
Chylicach k. Warszawy. Podczas II wojny œwiatowej wiêziony w niemieckich
obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen i Oranienburgu; po rocznym pobycie zosta³ zwolniony. Po 1945 inicjator odbudowy zbombardowanego w 1939
koœcio³a Œw. Trójcy w Warszawie. W latach 1952-58 sprawowa³ funkcjê biskupa-adiunkta oraz by³ prezesem Synodu. By³ zdeklarowanym zwolennikiem
wspó³pracy ekumenicznej na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych dziedzinach. Ju¿
w wieku 35 lat wzi¹³ udzia³ w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ow do Spraw
Praktycznego Chrzeœcijañstwa, która odby³a siê w 1925 w Sztokholmie z inicjatywy luterañskiego arcybiskupa Uppsali Natana Söderbloma. G³ównie z jego
inicjatywy odbywa³y siê od jesieni 1940 konspiracyjne zebrania ekumeniczne
w Warszawie, których wstêpnym rezultatem by³o utworzenie w 1942 Tymczasowej Rady Ekumenicznej. Jego ekumeniczna aktywnoœæ i zapa³ w zakresie
wspó³pracy miêdzywyznaniowej sprawi³y, ¿e w sposób oczywisty sta³ siê najpowa¿niejszym kandydatem na stanowisko prezesa Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej, powo³anej do ¿ycia w listopadzie 1946 przez Koœcio³y tradycji protestanckiej, starokatolickiej i prawos³awnej; funkcjê tê sprawowa³ nieprzerwanie
do czerwca 1960. By³ ekumenist¹ niecierpliwym, o czym œwiadczy³ fakt, ¿e ju¿
w pierwszej po³owie lat 50. XX w. doprowadzi³ do celebrowania wspólnej Komunii œw. przez duchownych Koœcio³ów protestanckich i starokatolickich; praktyka ta nie znalaz³a jednak naœladowców w latach póŸniejszych. Dzia³a³ tak¿e
na miêdzynarodowej arenie ekumenicznej. By³ delegatem swojego Koœcio³a
na I Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie
(1948). W 1957 by³ jednym z g³ównych referentów podczas spotkania w Liselund (Dania), przygotowuj¹cego powo³anie do ¿ycia Konferencji Koœcio³ów Europejskich, rok póŸniej uczestniczy³ w pierwszej konferencji przygotowuj¹cej
powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Od 1959 nale¿a³
do pionierów wspó³pracy ekumenicznej z przedstawicielami Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce. Znajdowa³o to wyraz w czynnym uczestnictwie w
nabo¿eñstwach organizowanych przez stronê katolick¹, a tak¿e w rozlicznych
konferencjach i spotkaniach oraz w publikacjach zamieszczanych na ³amach
prasy katolickiej.
Lit.: R. Witt, Ksi¹dz Zygmunt Michelis – w dziesi¹t¹ rocznicê œmierci, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 1987, z. 4 (20), s. 110-116. – S³uga S³owa Bo¿ego i Jednoœci Chrzeœcijan: Ks.
Zygmunt Michelis, J. Lossow, R. Witt (red.), Warszawa 2003. – K. Karski, Ksi¹dz Zygmunt Michelis – Ekumenista Niecierpliwy, w: Ró¿niæ siê w zgodzie. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana
Ksiêdzu profesorowi Leonardowi Górce SVD z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej (Pieniê¿no-Lublin 1968-2008), red. S. Paw³owski, Lublin 2008, s. 251-262.
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MIRON, Miros³aw Chodakowski, ur. 21 X 1957, Bia³ystok, zm. 10 IV
2010, Smoleñsk, arcybiskup prawos³awny, ordynariusz Wojska Polskiego, genera³ brygady, doktor teologii. Ukoñczy³ prawos³awne seminarium duchowne
w Warszawie, w 1979 z³o¿y³ wieczyste œluby mnisze w monasterze œw. Onufrego w Jab³ecznej. Jeszcze w tym samym roku wyznaczono go do objêcia
godnoœci prze³o¿onego tej¿e wspólnoty zakonnej, któr¹ pe³ni³ przez piêæ lat.
W latach 1984-1998 kierowa³ monasterem Zwiastowania Najœwiêtszej Marii
Panny w Supraœlu, prowadz¹c jego odbudowê ze zniszczeñ dokonanych w
czasie II wojny œwiatowej i doprowadzaj¹c do ponownej organizacji mêskiej
wspólnoty monastycznej. W 1998 wyœwiêcony na biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-bielskiej z tytu³em biskupa hajnowskiego, w tym samym
roku zosta³ równie¿ prawos³awnym ordynariuszem Wojska Polskiego. Ordynariatem kierowa³ do swojej œmierci w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M
pod Smoleñskiem. W Supraœlu w latach 80. XX w. organizowa³ wraz z wikariuszem miejscowej parafii katolickiej pierwsze w Polsce Ekumeniczne Tygodnie Kultury Chrzeœcijañskiej. Jako prawos³awny ordynariusz Wojska Polskiego dobrze wspó³pracowa³ z katolickim ordynariatem polowym, czego wyrazem by³y ekumeniczne inicjatywy, jak np. wspólne œwiêcenie placówek
wojskowych przez kapelanów ró¿nych wyznañ, a tak¿e ekumeniczne nabo¿eñstwa.
Lit.: G. Polak, Trzej tragicznie zmarli ekumeniœci, SiDE 2010 z. 2 (67), s. 142-146.

MIŒ Arkadiusz, ur. 28 V 1930, Janów (Nikiszowiec), zm. 27 VII 1999, Katowice. Ukoñczy³ Œl¹skie Seminarium Duchowne w Krakowie, w 1955 przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie, od 1964 by³ duszpasterzem w Drogomyœlu, od 1969 proboszczem tamtejszej parafii. W tej miejscowoœci, zamieszka³ej przez licznych
wiernych z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, przyczyni³ siê do wzorcowych
stosunków miêdzy katolikami i ewangelikami. Ci ostatni w³¹czyli siê w budowê
nowego koœcio³a katolickiego, który zosta³ poœwiêcony w 1969. W tamtejszym
koœciele ewangelickim, którego proboszczem by³ ks. radca Józef Szeruda, odby³o siê pierwsze wspólne na terenie Œl¹ska Cieszyñskiego katolicko-ewangelickie nabo¿eñstwo ekumeniczne. W 1973 w koœciele, w którym by³ proboszczem,
odby³o siê spotkanie ksiê¿y katolickich diecezji katowickiej z luterañskimi duchownymi. W latach 1968 – 1991 by³ cz³onkiem Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej, a w latach 1969 – 1990 cz³onkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W ramach pracy I Synodu Diecezji Katowickiej (1972-1975) kierowa³ Zespo³em Studyjnym ds. Ekumenizmu. Bra³ udzia³ w Miêdzynarodowej
Ekumenicznej Konferencji Ewangelistów w Amsterdamie (1986) i w II Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu (1996).
Lit.: J. Budniak, Zmar³ ks. Arkadiusz Miœ – prekursor ekumenizmu na Œl¹sku, „Biuletyn Ekumeniczny” 1999 nr 2, s. 83-87.
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MIZIO£EK W³adys³aw, ur. 16 XII 1914, Kompina k. £owicza, zm. 12 V
2000, Warszawa, teolog, biskup pomocniczy warszawski, doktor teologii dogmatycznej. Studia: 1934-1940 Wy¿sze Seminarium Duchowne w Warszawie, 194751 Wydzia³ Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat (1951)
uzyska³ na podstawie pracy o chrystologii wielkiego teologa protestanckiego Karola Bartha. 1940 œwiêcenia kap³añskie, 1940-44 wikariusz w Karczewie i rektor
kaplicy w Miêdzylesiu, 1944-51 kapelan w zak³adzie wychowawczym dla dziewcz¹t, prowadzonym przez siostry rodziny Maryi, 1951-57 prefekt i profesor Wy¿szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, 1957-69 regens
(rektor) tam¿e, 1969 sakra biskupia, 1969-92 biskup pomocniczy i wikariusz generalny arcybiskupa warszawskiego, jednoczeœnie proboszcz parafii œw. Aleksandra w Warszawie. Od pocz¹tku jeden z najaktywniejszych duchownych i biskupów na polu ekumenizmu. Od 1962 przewodnicz¹cy Oœrodka ds. Jednoœci Chrzeœcijan przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 1970–80 przewodnicz¹cy
Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (nawi¹zano wówczas oficjaln¹
wspó³pracê z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹), potem (do œmierci) – jej wiceprzewodnicz¹cy. Jako wieloletni przewodnicz¹cy Oœrodka ds. Jednoœci Chrzeœcijan dba³ o
przygotowanie i rozprowadzanie po diecezjach materia³ów zwi¹zanych z Tygodniem Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, organizacjê nabo¿eñstw ekumenicznych,
utrzymywanie sta³ych kontaktów z wieloma oœrodkami ekumenicznymi za granic¹, a tak¿e z Koœcio³ami cz³onkowskimi PRE. Wielokrotnie s³u¿y³ S³owem Bo¿ym w œwi¹tyniach Koœcio³ów nierzymskokatolickich; by³ pierwszym biskupem
katolickim, który po 80 latach od czasu roz³amu przemawia³ w œwi¹tyni mariawickiej (1986). Wywar³ wp³yw na powstanie pierwszego w Polsce Instytutu Ekumenicznego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1983). By³ przez wiele lat
redaktorem naczelnym „Biuletynu Ekumenicznego”, wydawanego przez Komisjê
Episkopatu. W latach 1973-1984 cz³onek watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Od 1973 reprezentowa³ Radê Konferencji Episkopatów Europy na
forum Konferencji Koœcio³ów Europejskich; w 1978 uczestniczy³ we wspólnej
konferencji obu gremiów W Chantilly k. Pary¿a. Opublikowa³ podrêcznik dla studentów teologii Wprowadzenie do ekumenizmu (1968), który mia³ trzy wydania i
ukaza³ siê nawet w jêzyku esperanto (1975). W 1995 zosta³ honorowym cz³onkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
Lit.: A. Grzeœkowiak, Biskup W³adys³aw Mizio³ek, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1984,
z. 4 (8), s. 120-121. – G. Polak, Biskup W³adys³aw Mizio³ek (1914-2000), „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2000, z. 1 (45), s. 155-159. – Odszed³ pasterz dobry (bp W³adys³aw Mizio³ek),
„Biuletyn Ekumeniczny” 2000 nr 1-2, s. 7-14. – G. Polak, ¯al po biskupie W³adys³awie (Mizio³ku), „WiêŸ” 2000 nr 9, s. 176-181. – Z. Tranda, Po¿egnanie Brata w wierze. Ks. bp W³adys³aw
Mizio³ek (1914-2000), „Jednota” 2000 nr 7, s. 18-19. – J. Turnau, Ministrowanie. Biskup W³adys³aw Mizio³ek (1914-2000), „Tygodnik Powszechny” nr 22 z 28.V. 2000. E. Sakowicz, Biskup
W³adys³aw Mizio³ek. Wspomnienie w 10. rocznicê œmierci, „Biuletyn Ekumeniczny” 2010 nr 1-2,
s. 31-46.

120

LEKSYKON EKUMENISTÓW

MODZELEWSKI Jerzy, ur. 20 IV 1905, zm. 27 X 1986, Warszawa, biskup
pomocniczy archidiecezji warszawskiej, 1966-1969 pierwszy przewodnicz¹cy
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 1968-73 cz³onek watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Lit.: P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 143-144.

MOELLER Charles, ur. 18 I 1912, Bruksela, zm. 3 IV 1986, tam¿e. Studia
seminaryjne w diecezji Malines, 1937 œwiêcenia kap³añskie, dalsze studia w Louvain, gdzie w 1945 uzyskuje doktorat. 1956 nominacja na profesora w Louvain.
Doradca teologiczny na Soborze Watykañskim II, wniós³ powa¿ny wk³ad w powstanie dwóch rozdzia³ów (godnoœæ osoby ludzkiej, sytuacja kultury w œwiecie
wspó³czesnym) Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym
Gaudium et spes. 1969-73 rektor Instytutu Ekumenicznego w Jerozolimie, 197381 sekretarz Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, 1981 przeszed³ na emeryturê z
powodu nieuleczalnej choroby.
MÕHLER Johann Adam, ur. 6 V 1796, Igersheim (Wirtembergia), zm. 12 IV
1838, Monachium, odnowiciel eklezjologii, pionier ekumenizmu w Koœciele katolickim. Studia teologiczne w Tybindze, 1819 œwiêcenia kap³añskie, 1823-26 jako
docent prywatny wyk³ada w Tybindze historiê Koœcio³a, prawo koœcielne i apologetykê, 1826 nominacja na profesora, 1835 nominacja na Uniwersytet w Monachium. W 1832 publikuje dzie³o Symbolik oder Darstellung der dogmatischen
Gegensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften (Symbolika albo prezentacja dogmatycznych przeciwieñstw miêdzy katolikami a protestantami w oparciu o ich oficjalne pisma wyznaniowe), które doczeka³o siê przesz³o 10 wydañ. W jego rozumieniu symbolika to naukowa prezentacja dogmatycznych przeciwieñstw wystêpuj¹cych w chrzeœcijañskich
pismach wyznaniowych (ksiêgach symbolicznych), powsta³ych w wyniku rewolucji koœcielnej XVI w. Nie ma ona charakteru polemicznego ani apologetycznego,
lecz wy³¹cznie charakter prezentacyjny. Jako oczywistoœæ przyjmowa³ fakt, ¿e
symbolikê mo¿na uprawiaæ tylko w oparciu o w³asne stanowisko konfesyjne. Katolicyzm, jaki prezentowa³, by³ katolicyzmem wyidealizowanym, który w czasie,
gdy publikowa³ swoje dzie³o, nigdzie praktycznie ju¿ nie wystêpowa³, a w przedstawieniu protestantyzmu ograniczy³ siê w zasadzie do nauki sformu³owanej w
pismach wyznaniowych XVI w., nie uwzglêdni³ natomiast przemian, jakie siê w
nim dokona³y w nastêpnych stuleciach. Mimo takich czy innych zastrze¿eñ, jego
dzie³o by³o wyrazem innego ni¿ dotychczas podejœcia do protestantyzmu. Tote¿
uchodzi s³usznie za prekursora ekumenizmu w Koœciele katolickim. Od 1957 w
Paderborn dzia³a Instytut Ekumeniczny jego imienia.
Lit.: G. Hintzen, Johann Adam Möhler – w 150 rocznicê œmierci, SiDE 1989 z. 1 (25),
s.108-111.
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MONOD Wilfred, ur. 24 XI 1867, Pary¿, zm. 2 V 1943, tam¿e, duchowny
Koœcio³a Reformowanego we Francji. 1909 profesor teologii praktycznej na
Wolnym Wydziale Protestanckim w Pary¿u, 1912 prezydent Unii Koœcio³ów
Reformowanych Francji, by³ jedn¹ z wiod¹cych postaci w ruchu Praktycznego
Chrzeœcijañstwa i Œwiatowym Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami
za poœrednictwem Koœcio³ów. Po pierwszej wojnie œwiatowej, jako bliski przyjaciel abpa Natana Söderbloma z jego paryskich czasów, odegra³ istotn¹ rolê w
dyskusji z Koœcio³ami niemieckimi na temat kwestii winy za wybuch wojny.
Przenikniêty g³êbok¹ pobo¿noœci¹ mistyczn¹ zak³ada w 1923 tercjarski zakon
ewangelicki. Jako „herold socjalnego i ekumenicznego chrzeœcijañstwa” (F. Heiler) wszed³ do historii ruchu ekumenicznego lat 20. i 30. XX w.
MORAWSKA Anna, ur. 22 I 1922, Zakopane, zm. 19 VIII 1972, Kraków,
publicystka katolicka, t³umaczka literatury teologicznej, pionierka ruchu ekumenicznego w Koœciele katolickim w Polsce. Studiowa³a na Uniwersytecie Jagielloñskim anglistykê, romanistykê i filozofiê. W latach 50. XX w. zwi¹za³a
siê na krótko z pras¹ Stowarzyszenia Pax i Chrzeœcijañskiegho Stowarzyszenia Spo³ecznego; od 1958 by³a publicystk¹ „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku” i „Wiêzi”. W swoich publikacjach szczególn¹ uwagê poœwiêca³a sytuacji
cz³owieka we wspó³czesnym œwiecie. Pod wp³ywem wydarzeñ zwi¹zanych z
Soborem Watykañskim II (1962–65) podjê³a problematykê odnowy chrzeœcijañstwa i jego miejsca we wspó³czesnym œwiecie, ze szczególnym podkreœleniem perspektywy ekumenicznej. Inspiracj¹ dla jej twórczoœci by³y dzie³a myœlicieli katolickich (K. Rahner, P. Teilhard de Chardin), protestanckich (P. Tillich, D. Bonhoeffer) i ¿ydowskich (M. Buber). Przygotowa³a pierwszy w
Polsce Wybór pism teologa protestanckiego Dietricha Bonhoeffera (1970), któremu poœwiêci³a równie¿ pracê Chrzeœcijanin w Trzeciej Rzeszy (1970). By³a
autork¹ przek³adu g³oœnej i kontrowersyjnej publikacji biskupa anglikañskiego
J.A.T. Robinsona Honest to God [‘uczciwie wobec Boga’], któr¹ opatrzy³a
przedmow¹ i wyborem g³osów z dyskusji, jaka siê wokó³ niej toczy³a (Spór o
uczciwoœæ wobec Boga 1966). Anga¿owa³a siê w szerzenie idei jednoœci
chrzeœcijan nie tylko poprzez pisarstwo i publicystykê, ale tak¿e na drodze
budowania przyjaŸni miêdzy Koœcio³ami poprzez osobiste kontakty i bliskie
wiêzi z protestantami i prawos³awnymi w Polsce, a tak¿e z ekumeniczn¹
wspólnot¹ w Taizé. Bra³a udzia³ w Œwiatowej Konferencji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa w Genewie (1966), w IV Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Uppsali (1968) oraz w pierwszej Konferencji Wszystkich Religii
Œwiata na rzecz Pokoju w Kioto (Japonia, 1970), gdzie jako jedyna przedstawicielka Europy Œrodkowej i Wschodniej wesz³a w sk³ad biura wykonawczego Konferencji. Dzia³a³a aktywnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego i
kszta³towania nowych stosunków miêdzy spo³eczeñstwami niemieckim i pol-

122

LEKSYKON EKUMENISTÓW

skim. Uczestniczy³a w pracach Aktion Sühnezeichen (Akcja Znak Pokuty),
Pax Christi i Bensberger Kreis.
Lit.: I. £oŸna, Anna Morawska, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1989, z. 3-4 (27-28), s.
101-103.

MOTT John Raleigh, ur. 25 V 1865, Purvis (stan Nowy Jork, USA), zm. 31 I
1955, Evanston k. Chicago, dzia³acz œwiecki Koœcio³a metodystycznego w USA,
pionier œwiatowego ruchu ekumenicznego; laureat Pokojowej Nagrody Nobla
(1946). Podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Cornella prze¿y³ nag³e
nawrócenie religijne, zrezygnowa³ z podjêcia pracy w swoim zawodzie i zosta³
sekretarzem uniwersyteckiej komórki YMCA (Chrzeœcijañski Zwi¹zek M³odych
Mê¿czyzn). Za dewizê swego ¿ycia obra³ has³o: „Ewangelizacja œwiata w tym pokoleniu”. Siln¹ œwiadomoœæ pos³annictwa chrzeœcijañskiego ³¹czy³ harmonijnie z
ogromnym talentem organizacyjnym. Z YMCA by³ zwi¹zany przez ponad 60 lat,
przechodz¹c przez kolejne szczeble dzia³alnoœci organizacyjnej. Jako przewodnicz¹cy amerykañskiej YMCA (funkcjê tê pe³ni³ a¿ do 1947) czterokrotnie odwiedzi³ Polskê (1920, 1924, 1927, 1933); 1920 zorganizowa³ pomoc materialn¹ i kulturalna dla wojska walcz¹cego w wojnie polsko-bolszewickiej, 1924 w uznaniu
zas³ug otrzyma³ Krzy¿ Komandorski z Gwiazd¹ Orderu Polonia Restituta. Za jego
aprobat¹ YMCA w Polsce by³a od pocz¹tku budowana jako zwi¹zek o profilu katolickim, który cieszy³ siê poparciem wielu wybitnych przedstawicieli ¿ycia publicznego, nie zosta³ jednak zaakceptowany przez Koœció³ katolicki. Z inicjatywy
Motta 1895, podczas spotkania YMCA w Vadstenie (Szwecja), powsta³ World
Student Christian Federation (Œwiatowy Zwi¹zek Studentów Chrzeœcijañskich),
którego celem by³o kszta³cenie przywódców ruchu ekumenicznego. Mott zosta³
jego pierwszym sekretarzem generalnym (do 1920, potem przez 8 lat pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego), w ci¹gu pierwszych 2 lat istnienia zwi¹zku za³o¿y³ 70 organizacji krajowych na ca³ym œwiecie. Z tej organizacji wysz³a wiêkszoœæ póŸniejszych dzia³aczy ruchu ekumenicznego. W 1907, przy pomocy œrodowiska studenckiego, Mott zorganizowa³ w Tokio pierwsz¹ na kontynencie azjatyckim
œwiatow¹ konferencjê chrzeœcijañsk¹.; 4 lata póŸniej, w porozumieniu z patriarch¹ Konstantynopola, zwo³a³ w Stambule konferencjê, która po raz pierwszy
po wiekach izolacji zgromadzi³a przedstawicieli Koœcio³ów Wschodu i Zachodu.
By³ g³ównym organizatorem i przewodnicz¹cym obrad I Œwiatowej Konferencji
Misyjnej w Edynburgu (1910, uznawana za narodziny wspó³czesnego ruchu ekumenicznego); 1910–41 przewodnicz¹cy Komitetu Kontynuacji Pracy (1921 przekszta³cony w Miêdzynarodow¹ Radê Misyjn¹), prototypu póŸniejszych form organizacyjnych ruchu ekumenicznego. Przewodzi³ Œwiatowym Konferencjom Misyjnym w Jerozolimie (1928) i w Tambaram k. Madrasu (1938). Podró¿owa³ po
ca³ym œwiecie, organizuj¹c liczne konferencje regionalne i krajowe. Szczególnie
zabiega³ o przejmowanie przez autochtonów odpowiedzialnoœci za ewangelizacjê
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i struktury koœcielne. W latach 30. XX w. by³ g³ównym rzecznikiem ³¹czenia ró¿nych nurtów ruchu ekumenicznego, przyczyniaj¹c siê istotnie do utworzenia
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W uznaniu zas³ug dla dzie³a jednoœci I Zgromadzenie
Ogólne Rady w Amsterdamie (1948) wybra³o Motta na swego prezydenta honorowego (wybór potwierdzony przez II Zgromadzenie Ogólne w Evanston, 1954).
Lit.: K. Karski John R. Mott — najwiêkszy budowniczy struktur ruchu ekumenicznego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1989 z. 2 (26), s. 100-107.

MUSIA£ Stanis³aw, ur. 1 V 1938, £ososina Górna k. Limanowej, zm. 5 III
2004, Kraków, jezuita, publicysta, rzecznik wspó³pracy katolicko-¿ydowskiej. Studia filozoficzne i teologiczne odby³ w Krakowie (1957-60) i Warszawie (1960-64),
studiowa³ tak¿e w Rzymie i Monachium; w 1963 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie.
Wieloletni publicysta „Tygodnika Powszechnego”, od 1981 cz³onek redakcji, 19901991 zastêpc¹ redaktora naczelnego tygodnika. 1989-1990 dyrektor Wydawnictwa
WAM w Krakowie oraz prze³o¿ony wspólnoty Domu Pisarzy przy Wydawnictwie.
W latach 1986-1995 by³ cz³onkiem, potem sekretarzem Komitetu Episkopatu Polski
ds. Dialogu z Judaizmem; w 1987 przyczyni³ siê m.in. do przeniesienia klasztoru
karmelitanek z terenu obozu w Oœwiêcimiu, wystêpowa³ przeciw wznoszeniu krzy¿y na oœwiêcimskim ¿wirowisku. 2001 laureat Nagrody im. J. Karskiego i P. Nireñskiej w uznaniu zas³ug za publikacje odzwierciedlaj¹ce wk³ad ¯ydów w kulturê
polsk¹, autor wielu tekstów w kraju i za granic¹ poœwiêconych problematyce stosunków chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Wchodzi³ w sk³ad zarz¹du “United Nations
Watch”, organizacji afiliowanej przy Œwiatowym Kongresie ¯ydowskim. Wydawnictwo Literackie wyda³o dwie jego ksi¹¿ki Czarne jest czarne i Dwanaœcie koszy
u³omków bêd¹ce zbiorami publikowanych wczeœniej artyku³ów.
Lit.: J. Poniewierski, Ojciec Stanis³aw Musia³ (1938-2004), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2004, z. 2 (55), s. 137-140. – M. Czajkowski, Empatia. W pi¹t¹ rocznicê œmierci ojca Stanis³awa Musia³a SJ, „Przegl¹d Powszechny” 2009 nr 1, s. 84-89.

MUSZYÑSKI Henryk, ur. 20 III 1933, Koœcierzyna, arcybiskup, biblista, promotor dialogu katolicko-¿ydowskiego w Polsce i polsko-niemieckiego pojednania.
Studia: 1951-57 Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, 1960-63 studia biblijne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1963-65 Papieski Instytut Biblijny
w Rzymie, 1965-67 Franciszkañskie Studium Biblijne w Jerozolimie (doktorat z
teologii), 1967-68 Instytut Badañ Qumrañskich w Heidelbergu. 1957 œwiêcenia
kap³añskie, 1957-60 wikariusz w Gdyni. 1968-87 prefekt i profesor w WSD w
Pelplinie; 1973-86 kolejno adiunkt w Katedrze Biblistyki, kierownik Katedry Starego Testamentu, prodziekan i dziekan Wydzia³u Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1985 sakra biskupia, 1985-87 biskup pomocniczy
diecezji che³miñskiej, 1987-92 biskup diecezji w³oc³awskiej, 1992-2010 arcybiskup metropolita gnieŸnieñski, prymas Polski, 1994-99 wiceprzewodnicz¹cy Kon-
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ferencji Episkopatu Polski. Zainteresowanie Starym Testamentem doprowadzi³o
go do dialogu teologicznego z judaizmem. W 1986, z jego inicjatywy, powstaje w
strukturach Konferencji Episkopatu Polski Podkomisja, w 1989 przekszta³cona w
Komisjê, a jeszcze póŸniej w Komitet ds. Dialogu z Judaizmem. By³ cz³onkiem
Rady Synodu Biskupów, Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. W 2002 nale¿a³ do promotorów dokumentu „Biskupi polscy wobec
integracji europejskiej”. By³ wielokrotnie nagradzany za zas³ugi dla pojednania
polsko-niemieckiego. Jest autorem licznych publikacji z biblistyki.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 247. – P. Nitecki, Biskupi Koœcio³a
w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 145-146.

MYSTKOWSKI Stanis³aw, ur. 13 X 1892, D¹browa Wielka (³om¿yñskie),
zm. 4 XI 1982, Warszawa, duchowny katolicki, infu³at, pionier pracy ekumenicznej w Koœciele rzymskokatolickim. Teologiê studiowa³ w Warszawie i w Akademii Duchownej w Petersburgu, w 1915 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Dalsze studia w Rzymie uwieñczy³ w 1920 doktoratem z prawa kanonicznego. W latach
1929-1940 by³ wicerektorem Wy¿szego Seminarium Duchownego w Warszawie.
W tym czasie kierowa³ ko³em Jednoœci Katolickiej, które stawia³o sobie za cel
pracê nad zjednoczeniem Koœcio³a katolickiego z prawos³awiem; dominowa³a tutaj koncepcja unionistyczna, nie harmonizuj¹ca ze wspó³czesny rozumieniem ekumenizmu. Podczas drugiej wojny œwiatowej i po jej zakoñczeniu by³ proboszczem
ró¿nych parafii warszawskich. Przez 20 lat by³ przewodnicz¹cym Kolegium Ksiê¿y Dziekanów. W³aœnie to gremium, z jego inicjatywy, powo³a³o do ¿ycia w paŸdzierniku 1961 pierwsz¹ w Polsce Sekcjê Ekumeniczn¹, której sam przewodniczy³. Dzia³alnoœæ sekcji obejmowa³a wyk³ady o tematyce ekumenicznej, kszta³towanie œrodowiska do apostolstwa jednoœci oraz organizowanie modlitw. W dniu
10 stycznia 1962, m.in. dziêki jego osobistemu zaanga¿owaniu, odby³o siê pierwsze w œwi¹tyni rzymskokatolickiej (koœció³ œw. Marcina w Warszawie) nabo¿eñstwo ekumeniczne z udzia³em przedstawicieli innych Koœcio³ów. 11 dni póŸniej
przewodniczy³ delegacji katolickiej, która uczestniczy³a – po raz pierwszy – w
nabo¿eñstwie w ewangelicko-augsburskim koœciele Œw. Trójcy w Warszawie. Po
przekszta³ceniu Sekcji Ekumenicznej w Oœrodek do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan
przy Warszawskiej Kurii Metropolitalnej (grudzieñ 1962), na którego czele stan¹³
ks. pra³at W³adys³aw Mizio³ek, podj¹³ inn¹ inicjatywê, mianowicie za³o¿y³ Studium Chrzeœcijañskiego Wschodu (1964), które organizowa³o wyk³ady z udzia³em
zarówno katolików, jak i prawos³awnych. To jego ostatnie dzie³o kontynuowa³y
przez pewien czas siostry dominikanki misjonarki, prowadz¹c spotkania w swoim
klasztorze w Warszawie.
Lit.: J. Twarowska, Dzia³alnoœæ ekumeniczna ks. infu³ata dr. Stanis³awa Mystkowskiego,
„Biuletyn Ekumeniczny” 1983 nr 2, s. 63-68. – A. Grzeœkowiak, Ks. infu³at Stanis³aw Mystkowski – w pi¹t¹ rocznicê œmierci, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987 z. 3 (19), s. 121-122.
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MYŒKÓW Józef, ur. 1927, Gródek Jagielloñski, zm. 23 XI 1988, Warszawa,
duchowny katolicki, profesor, kierownik katedry apologetyki porównawczej w
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. G³ównym przedmiotem jego zainteresowañ naukowych by³a apologetyka ekumeniczna: zajmowa³ siê badaniem sposobów obrony prawd chrzeœcijañskich w³aœciwych apologiom staro¿ytnym oraz
katolicyzmowi, prawos³awiu i protestantyzmowi. Dzia³alnoœæ ta ³¹czy³a siê z refleksj¹ nad stylem myœlenia teologicznego w ró¿nych nurtach chrzeœcijañstwa.
By³ redaktorem serii wydawniczej „Studia Ekumeniczne”, ukazuj¹cej siê nak³adem ATK (pod jego redakcj¹ ukaza³y siê 4 tomy tej serii). Swoj¹ koncepcjê „apologetyki ekumenicznej” zasygnalizowa³ w swym podrêczniku Apologetyka stosowana w zarysie (Warszawa 1973).
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N
NAGY Stanis³aw, ur. 30 IX 1921, Bieruñ Stary k. Katowic, kap³an Zgromadzenia Ksiê¿y Najœwiêtszego Serca Jezusowego (SCJ – sercanin), emerytowany
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kardyna³. 1937 wst¹pienie do
Zgromadzenia Sercanów, 1941 œluby wieczyste, 1945 œwiêcenia kap³añskie. Studia: 1948 -magisterium (Uniwersytet Jagielloñski), 1950 – licencjat (Katolicki
Uniwersytet Lubelski), 1952 – doktorat, 1968 habilitacja, 1979 – profesor nadzwyczajny, 1985 – profesor zwyczajny. Od 1964 zwi¹zany zawodowo z KUL; w
1970 zostaje kierownikiem nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i
Ekumenicznej. Jednoczeœnie by³ kierownikiem dzia³u „Teologia ekumeniczna” w
redakcji Encyklopedii katolickiej. W latach 1973-74 wchodzi³ w sk³ad Komisji
Mieszanej Katolicko-Luterañskiej powo³anej przez watykañski Sekretariat ds.
Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹. By³ te¿ cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Teologów i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. 28 IX
2003 nominacja kardynalska, sakra biskupia na Wawelu. Wa¿niejsze publikacje:
Chrystus w Koœciele. Zarys eklezjologii fundamentalnej (1982), Koœció³ na drogach jednoœci (1985), U progu trzeciego tysi¹clecia (1996).
Lit.: W s³u¿bie umi³owanego Koœcio³a. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Stanis³awa Nagyego SCJ, Lublin 1996. – G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 250-251.

NAJDER Konstanty, ur. 24 XII 1899, Wolbórz, zm. 12 III 1993, Albany (stan
Nowy Jork), duchowny metodystyczny. Teologiê katolick¹ studiowa³ w Seminarium Duchownym we W³oc³awku, lecz nie przyj¹³ œwiêceñ kap³añskich. Od 1925
wi¹¿e siê z nowopowstaj¹cym w Polsce Koœcio³em metodystycznym, w 1926 zo-
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staje przyjêty w poczet duchownych jako tzw. probator. W 1928 ordynowany na
diakona, pracuje w Warszawie i Poznaniu; 1930 pastorem zboru w Przemyœlu,
1933 ordynacja na prezbitera i podjêcie pracy w Katowicach. W 1938 jako pierwszy Polak mianowany na stanowisko Superintendenta Okrêgu Po³udniowego Koœcio³a Metodystycznego w Polsce. Po wybuchu wojny przenosi siê do Krakowa.
W 1941, po internowaniu misjonarzy amerykañskich, przenosi siê do Warszawy i
obejmuje kierownictwo Koœcio³em, które bêdzie sprawowa³ nieprzerwanie do
1948. Wówczas wyje¿d¿a do USA na studia uzupe³niaj¹ce, z których ju¿ nie powróci do kraju. W Nowym Jorku zak³ada zbór pod nazw¹ Koœció³ Wszystkich
Narodów, w którym znajduj¹ opiekê duszpastersk¹ liczni emigranci z Polski i innych krajów s³owiañskich. W 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1945 przewodnicz¹cy Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946 przewodnicz¹cy
Komitetu Odbudowy Koœcielnej, sekretarz Rady Ekumenicznej, cz³onek Komitetu redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”.
Lit.: Z. Kamiñski, Ks. superintendent Konstanty Najder (1899-1993), „Pielgrzym Polski”
2003 nr 3 (761), s. 8.

NAPIÓRKOWSKI Stanis³aw Celestyn, ur. 3 IX 1933, Mroczki Ma³e (woj.
mazowieckie), franciszkanin, teolog, mariolog, ekumenista. W 1949 wst¹pi³ do
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 1954 z³o¿y³ œluby wieczyste, 1957
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Od 1964 zwi¹zany z Katolickim Uniwersytetem
Lubelskim: 1965 doktorat z teologii dogmatycznej, 1974 habilitacja, 1983 profesor nadzwyczajny, 1989 profesor zwyczajny. By³ przez wiele lat jednoczeœnie
kierownikiem Katedry Mariologii, kuratorem I Katedry Dogmatycznej i wspó³pracownikiem Instytutu Ekumenicznego KUL. Od ponad 40 lat nale¿y do najaktywniejszych dzia³aczy ekumenicznych po stronie katolickiej w Polsce. W latach 1970–94 by³ cz³onkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, od
1974 cz³onkiem Komisji Mieszanej, od 1977 cz³onkiem Podkomisji ds. Dialogu
(od 1989 jej wspó³przewodnicz¹cym) Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, od 1996 konsultorem Rady
Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W latach 1976–84 wchodzi³ w sk³ad Komisji Mieszanej Katolicko-Luterañskiej powo³anej przez watykañski Sekretariat
ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹. By³ twórca ideowego programu Œwi¹tyni Pokoju na Majdanku (niezrealizowanego z bli¿ej nieznanych powodów). Do ekumenizmu trafi³ poprzez mariologiê. Jego rozprawa
doktorska, obroniona w 1965 r., brzmia³a: Pogl¹dy mariologiczne wspó³czesnych europejskich teologów protestanckich rozpatrywane w aspekcie ekumenicznym. Habilitowa³ siê natomiast w oparciu o rozprawê pt. Solus Christus.
Zbawcze poœrednictwo wed³ug Ksiêgi Zgody; chodzi tu o to zbiór podstawowych
pism wyznaniowych z XVI w., stanowi¹cych doktrynaln¹ podstawê luteranizmu. W dialogu miêdzy Koœcio³ami zrzeszonymi w PRE a Komisj¹ Episkopatu
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ds. Ekumenizmu pe³ni³ przez wiele lat rolê swoistego spiritus movens. Chodzi³o
mu przede wszystkim o za³atwienie dwóch spraw: wzajemne uznanie chrztu i
polubowne rozwi¹zanie problemu ma³¿eñstw mieszanych. Pierwsza sprawa doczeka³a siê pozytywnego fina³u w 2000, kiedy to prymas Józef Glemp w imieniu
Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz zwierzchnicy 6 Koœcio³ów protestanckich,
starokatolickich i prawos³awnego podpisali uroczyœcie odpowiedni¹ deklaracjê.
Wiele wskazuje na to, ¿e tak¿e druga jego inicjatywa, która zmaterializowa³a siê
w projekcie Deklaracji Koœcio³ów w Polsce „Ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej”, spotka siê wkrótce z aprobat¹ Konferencji
Episkopatu Polski i odpowiednich gremiów Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. W
jego dorobku naukowym, obejmuj¹cym blisko 1400 pozycji bibliograficznych,
zagadnienia ekumeniczne znajduj¹ poczesne miejsce. Dwukrotnie zebra³ i opublikowa³ teksty swojego Koœcio³a na ten temat (Ut unum. Dokumenty Koœcio³a
Katolickiego na temat ekumenizmu, t. 1 – 1982, t.2 – 2000). Zadba³ o opublikowanie dokumentów z dialogu katolicko-luterañskiego na szczeblu œwiatowym
(Bli¿ej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 1965-2000, Lublin 2003). Z
innych pozycji na uwagê zas³uguj¹: Spór o Matkê. Mariologia jako problem
ekumeniczny (1988), Koœcio³y czy Koœció³. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu
(1995, z L. Górk¹), Bóg ³askawy. Nad „Wspóln¹ deklaracj¹ o usprawiedliwieniu” (2001).
Lit.: I. Czaczkowska, Ojciec Profesor Stanis³aw Celestyn Napiórkowski – w szeœædziesiêciolecie urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993 z. 2 (32), s. 119-123. – L. Polak, Kto jest
kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 251-252.

NARBUTT-NARBUTTOWICZ Edward, ur. 1912, zm. 1965, Warszawa, kap³an Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i
Kanadzie (od 1951 wystêpuj¹cego w Polsce pod nazw¹: Koœció³ Polskokatolicki). 1936 -1945 proboszcz parafii w £om¿y, 1945 – 1951 administrator parafii
katedralnej œw. Ducha w Warszawie. W 1951 aresztowany przez komunistyczn¹
s³u¿bê bezpieczeñstwa, która postawi³a mu zarzut wspó³pracy podczas II wojny
œwiatowej z Gestapo i szpiegostwa przeciw Polsce na rzecz Wielkiej Brytanii. Pocz¹tkowo skazany na karê œmierci, któr¹ jednak zamieniono na karê do¿ywocia, a
nastêpnie na karê 15 lat wiêzienia; 1956 zwolniony z wiêzienia. W 1961 zosta³
wikariuszem generalnym diecezji krakowsko-czêstochowskiej Koœcio³a Polskokatolickiego. – W 1946 by³ sekretarzem Prezydium Rady Ekumenicznej, wiceprezesem Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej i cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”. W 1957 jego ponowny wybór na sekretarza
Rady Ekumenicznej zosta³ zakwestionowany przez Urz¹d ds. Wyznañ, zosta³ natomiast sekretarzem komitetu redakcyjnego „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego”. W 1958 uczestniczy³ w pierwszej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do
¿ycia Chrzeœcijañsk¹ Konferencj¹ Pokojow¹.
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NARZYÑSKI Janusz, ur. 13 III 1928, Warszawa, duchowny i biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, wyk³adowca w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia: 1948-53 Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1959-1960 Wydzia³ Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w
Getyndze (Niemcy). 1956 – ordynowany na duchownego, 1975 wybór na biskupa.
W 1957 by³ cz³onkiem Zarz¹du Komisji M³odzie¿owej Polskiej Rady Ekumenicznej, w okresie sprawowania urzêdu biskupiego (1975-91) by³ przez wiele lat
wiceprezesem, w latach 1983-86 prezesem PRE. W latach 1971-74 by³ cz³onkiem
Komitetu Doradczego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, w 1976 zosta³ cz³onkiem Komitetu Kontynuacji Pracy Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej.
Uczestniczy³ w dwóch Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów: w
Nairobi (1975) i Vancouver (1983). Wchodzi³ tak¿e w sk³ad dwóch komisji, utworzonych przez PRE z Koœcio³ami ewangelickimi w RFN i NRD.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 457-458.

NAUDÉ Christiaan Frederick Beyers, ur. 10 V 1915, Roodepoort k. Johannesburga, zm. 7 IX 2004, Johannesburg, duchowny reformowany, przeciwnik
apartheidu. 1940 zostaje duchownym w bia³ym Koœciele holendersko-reformowanym i cz³onkiem tajnego stowarzyszenia burskiego, które popiera³o dominacjê
bia³ych w Afryce po³udniowej. 1960 pod wp³ywem szoku wywo³anym masakr¹
w Sharpeville (policja zastrzeli³a 69 czarnych) staje siê zdecydowanym przeciwnikiem wszelkiej segregacji rasowej. 1963 staje na czele krytycznego wobec polityki apartheidu Instytutu Chrzeœcijañskiego, w odpowiedzi kierownictwo Koœcio³a
pozbawia go wszystkich sprawowanych w nim funkcji. 1977 rz¹d zamyka Instytut, on sam zostaje na siedem lat objêty aresztem domowym. 1980 wstêpuje do
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego zrzeszaj¹cego ludnoœæ czarn¹, 1984 zostaje
sekretarzem generalnym Po³udniowoafrykañskiej Rady Koœcio³ów reprezentuj¹cej 12 mln chrzeœcijan, przewa¿nie o czarnym kolorze skóry. 1990, po upadku
systemu apartheidu, wzywa bia³ych reformowanych do podjêcia aktu pokutnego,
prosz¹c Boga o przebaczenie „grzechu apartheidu” (doczeka³ siê realizacji w
1994).
NEILL Stephen Charles, ur. 31 XII 1900, Edynburg (Szkocja), zm. 20 VII
1984, Oxford (Anglia), teolog anglikañski, misjonarz, teoretyk ekumenii. Z pochodzenia by³ Irlandczykiem, lecz studiowa³ w Anglii (Cambridge), gdzie znalaz³
siê pod wp³ywem tradycji anglikañskiej. Od 1924 pracowa³ prze 20 lat jako misjonarz w Indiach po³udniowych, od 1938 jako biskup Tinnevelly. W tym czasie anga¿uje siê na rzecz unii koœcielnej; rezultatem tych wysi³ków by³o powstanie w
1947 Koœcio³a Indii Po³udniowych, w sk³ad którego weszli anglikanie i cz³onkowie kilku Koœcio³ów protestanckich. Kwestie unii i dzieje ruchu ekumenicznego
bêd¹ go absorbowaæ tak¿e w latach póŸniejszych. W 1938 uczestniczy w III Œwia-
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towej Konferencji Misyjnej w Tambaram (Indie). Po utworzeniu Œwiatowej Rady
Koœcio³ów zostaje jednym z jej zastêpców sekretarza generalnego (1948-51).
Wraz z R. Rouse redagowa³ monumentaln¹ A History of the Ecumenical Movement 1517-1948 (1954), by³ te¿ autorem cennej monografii anglikanizmu (1958),
historii ruchu misyjnego (1974) i leksykonu misji œwiatowej (1975). W latach
1962-69 by³ profesorem misjologii i ekumenizmu w Hamburgu, od 1970 do 1973
profesorem studiów religijnych w Nairobi (Kenia).
NEWBEGIN James Edward Lesslie, ur. 8 XII 1909, Newcastle/Anglia, zm.
30 I 1998, Londyn, szkocki duchowny i reformowany teolog. Po ukoñczeniu studiów teologicznych w Cambridge i ordynacji na duchownego w 1936 podj¹³ pracê misyjn¹ w Indiach po³udniowych, tam zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ na rzecz
jednoœci, która w 1947 doprowadzi³a do powstania Koœcio³a Indii Po³udniowych
(powsta³ z po³¹czenia anglikanów, metodystów, prezbiterianów i kongregacjonalistów). Zosta³ jednym z jego pierwszych biskupów w Madurai i Ramnad. 1948
uczestniczy w I Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK).
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Ghanie powo³a³a go w 1958 na przewodnicz¹cego, rok póŸniej zosta³ sekretarzem generalnym Miêdzynarodowej Rady Misyjnej (MRM). W 1961 doprowadzi³ do integracji MRM z ŒRK, zosta³ zastêpc¹
sekretarza generalnego i dyrektorem Komisji do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK. 1965 jako biskup Koœcio³a Indii Po³udniowych powróci³ do Madrasu, 1974-79 by³ profesorem misjologii w Selly-Oak-Colleges w Birmingham,
1978 wybrany moderatorem Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego. £¹czy³ w
sobie klasyczn¹ teologiê europejsk¹, intensywne doœwiadczenie pozaeuropejskiej
kultury (znakomicie pos³ugiwa³ siê jêzykiem tamilskim) i œwiata religijnego (hinduizm). Dziêki temu doœwiadczeniu i talentowi literackiemu przez swoje ksi¹¿ki i
artyku³y zap³adnia³ ekumeniczn¹ dyskusjê na temat rozumienia misji i jednoœci
Koœcio³a. Jednoczeœnie dzia³a³ na rzecz zbli¿enia z prawos³awiem, jak i utrzymania kontaktu z œrodowiskami ewangelikalnymi, odnosz¹cymi siê z rezerw¹ do d¹¿eñ ekumenicznych.
NIEBUHR Reinhold, ur. 21 VI 1892, Wright City Missouri (USA), zm. 1 VI
1971, Stockbridge/Massachusetts, teolog protestancki, dzia³acz spo³eczny i ekumeniczny. 1915-28 w pracy parafialnej w Detroit, nabyte tam doœwiadczenia
sprawi³y, ¿e zerwa³ z optymizmem dominuj¹cej teologii liberalnej i sta³ siê krytykiem amerykañskiej kultury mieszczañskiej. W latach 1928-60 by³ profesorem
etyki spo³ecznej w Union Theological Seminary w Nowym Jorku. Wybuch drugiej wojny œwiatowej sprawi³, ¿e zerwa³ z dotychczasow¹ postaw¹ pacyfistyczn¹,
staj¹c siê krytykiem amerykañskiego izolacjonizmu. Przez uczestnictwo w II
Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w
Oxfordzie (1937), Œwiatowe Konferencje M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej (Amster-
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dam 1939, Oslo 1947) i I Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK) w Amsterdamie (1948) uformowa³ swoje ekumeniczne pogl¹dy na sprawy
Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Jako cz³onek amerykañskiej „Komisji na rzecz sprawiedliwego i trwa³ego pokoju” uczestniczy³ w posiedzeniu powo³uj¹cym do ¿ycia
Komisjê Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych w Cambridge (1946), która sta³a siê potem integraln¹ czêœci¹ ŒRK.
NIEMCZYK Wiktor, ur. 20 XI 1898, Bystrzyca (Zaolzie), zm. 18 XI 1980,
Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1954-1965 pierwszy
rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Teologiê studiowa³
na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i w Wiedniu.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ by³ proboszczem w Krakowie, w 1937 po uzyskaniu habilitacji podj¹³ wyk³ady na Wydziale Teologicznym UW. W 1946 otrzyma³ nominacjê na profesora nadzwyczajnego i zosta³ kierownikiem katedry teologii systematycznej. W latach 1952-54 by³ ostatnim dziekanem Wydzia³u. Po usuniêciu
Wydzia³u z UW i przekszta³ceniu go w 1954 w samodzieln¹ uczelniê – Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹, zosta³ jej pierwszym rektorem. ChAT od pocz¹tku
swojego istnienia by³a uczelni¹ ekumeniczn¹, gdy¿ poza ewangelikami zaczêli siê
w niej kszta³ciæ starokatolicy i – nieco póŸniej – prawos³awni. W latach 19581960 uczestniczy³ w trzech konferencjach przygotowuj¹cych powo³anie do ¿ycia
Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Przez 25 lat bra³ udzia³ w pracach komisji powo³anej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, dokonuj¹cej
nowego przek³adu Biblii. By³ przewodnicz¹cym Komisji Przek³adu, która doprowadzi³a do ukazania siê w 1975 nowego przek³adu zwanego Bibli¹ Warszawsk¹.
Lit.: K. Karski, 80 rocznica urodzin ks. Wiktora Niemczyka, „Jednota” 1978 nr 10, s. 5-7. –
ten¿e, Ks. Wiktor Niemczyk (1898-1980), „Jednota” 1981 nr 2, s. 5-6.

NIEMÕLLER Martin, ur. 14 I 1892, Lippstadt (Westfalia), zm. 6 III 1984,
Wiesbaden, niemiecki teolog i dzia³acz antyhitlerowski, przywódca koœcielny,
dzia³acz ekumeniczny, ksi¹dz ewangelicki. Urodzi³ siê w rodzinie duchownego
ewangelickiego, karierê zawodow¹ rozpocz¹³ w wojsku (podczas I wojny œwiatowej oficer marynarki i dowódca okrêtu podwodnego). W 1919–23 odby³ studia
teologiczne w Münster. Po ordynacji na duchownego (1924) pracowa³ w misji
wewnêtrznej w Westfalii, a 1931 zosta³ proboszczem parafii ewangelickiej w berliñskiej dzielnicy Dahlem. Po dojœciu nazistów do w³adzy zacz¹³ tworzyæ tzw.
rady braterskie (Pfarrer-Notbund – ‘zrzeszenia pastorów w sytuacji niebezpieczeñstwa’), które przygotowa³y grunt pod powstanie Koœcio³a Wyznaj¹cego (Bekennende Kirche), zrzeszaj¹cego ewangelickich chrzeœcijan sprzeciwiaj¹cych siê
infiltracji Koœcio³a przez ideologiê nazistowsk¹. W po³owie lat 30. XX w. rady
braterskie skupia³y ponad 7 tys. ksiê¿y ewangelickich (na ogóln¹ liczbê 18 tys.).
Podczas wizyty dostojników koœcielnych u A. Hitlera (1934) Niemöller skrytyko-
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wa³ jego politykê zbrojeñ i dyskryminacji ludnoœci ¿ydowskiej, odrzuci³ te¿ ¿¹danie dyktatora, aby Koœció³ troszczy³ siê tylko o sprawy pozadoczesne. W 1937
aresztowany, jako „osobisty wiêzieñ” Hitlera wiêziony przez 8 lat w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Symbol koœcielnego ruchu oporu w
Niemczech. W 1945 by³ g³ównym animatorem i wspó³redaktorem tzw. Stuttgarckiego wyznania winy, w którym przywódcy Rady Koœcio³a Ewangelickiego w
Niemczech (EKD) przyjêli na siebie winê za rozwój wydarzeñ w okresie rz¹dów
nazistowskich. Ten akt pokuty umo¿liwi³ ewangelikom niemieckim podjêcie
wspó³pracy z miêdzynarodowym ruchem ekumenicznym. W 1947–64 prezydent
Koœcio³a Ewangelickiego Hesji-Nassau, jednoczeœnie wiceprzewodnicz¹cy
(1945–55) i kierownik wydzia³u zagranicznego (1945–56) EKD. Z obu funkcji
zrezygnowa³ wskutek ostrych ataków z powodu swego sprzeciwu wobec remilitaryzacji Niemiec i zbrojeñ atomowych. W latach 60. XX w. nale¿a³ do ostrych krytyków amerykañskiej interwencji wojskowej w Wietnamie. Podczas licznych podró¿y do krajów Wschodu i Zachodu dzia³a³ na rzecz porozumienia, pokoju i pojednania. W okresie zimnej wojny na zaproszenie Rosyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego jako pierwszy zachodni dostojnik koœcielny odwiedzi³ ZSRR
(1952). Jego podró¿ przygotowa³a grunt pod rozmowy, które doprowadzi³y do
przyst¹pienia przez Koœció³ rosyjski i inne Koœcio³y prawos³awne z krajów podleg³ych ZSRR do Œwiatowej Rady Koœcio³ów (Nowe Delhi, 1961). W 1948–61
cz³onek Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK, nastêpnie jeden z jej 6 prezydentów (do 1968). W 1948–61 przewodnicz¹cy Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w RFN. Od 1974 honorowy przewodnicz¹cy Œwiatowej
Rady Pokoju. Zbiory kazañ i przemówieñ oraz listy wiêzienne: Reden 1945–54
(1958), Eine Welt oder keine Welt 1961–63 (1964), Reden, Predigten, Denkenstöße 1964–76 (1977), Reden, Predigten, Aufsätze, 1937 bis 1980 (1980), Briefe aus der Gefangenschaft Moabit (1975); autobiografia Vom U-Boot zum Kanzel
(1934).
Lit.: K. Karski, Martin Niemöller (1892-1984), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1984, z.
3 (7), s. 113-115.

NIEWIECZERZA£ Jan, ur. 23 IV 1914, £ódŸ, zm. 7 XI 1981, Warszawa,
dzia³acz ekumeniczny, biskup ewangelicko-reformowany. Ukoñczy³ studia na
Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1945 ordynowany na duchownego. W 1945–48 pracowa³ w placówkach Koœcio³a Czeskobraterskiego w Czechos³owacji, jednoczeœnie kontynuowa³ studia specjalistyczne na
Wydziale Teologii im. Jana Husa w Pradze. Od 1948 ponownie w Polsce. Od
1949 proboszcz parafii warszawskiej; 1953–78 superintendent (biskup) Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego w Polsce; 1970–79 wyk³adowca Chrzeœcijañskiej
Akademiii Teologicznej w Warszawie (historia i teologia ruchu ekumenicznego
oraz irenologia). Jako zwierzchnik Koœcio³a anga¿owa³ siê w przedsiêwziêcia
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ekumeniczne. W 1957 reaktywowa³ czasopismo koœcielne „Jednota”, nadaj¹c mu
charakter miesiêcznika poœwiêconego polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii —
przez wiele lat by³o to jedyne czasopismo w Polsce, na którego ³amach wypowiadali siê przedstawiciele nie tylko Koœcio³ów ewangelickich, ale równie¿ Koœcio³a
prawos³awnego i rzymskokatolickiego. W 1960–75 (5 kadencji) prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej, zrzeszaj¹cej 8 Koœcio³ów tradycji protestanckiej, starokatolickiej i prawos³awnej. Za jego prezesury nast¹pi³o uaktywnienie Rady na arenie
miêdzynarodowej (m.in. zacieœnienie wspó³pracy ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów,
Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, Chrzeœcijañsk¹ Konferencj¹ Pokojow¹, a
tak¿e z Koœcio³ami w ró¿nych krajach). W latach 1959-1960 uczestniczy³ w drugiej i trzeciej konferencji przygotowuj¹cej utworzenie Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Reprezentowa³ PRE na dwóch Zgromadzeniach Ogólnych ŒRK: w
New Delhi (1961) i Uppsali (1968). Szczególne znaczenie mia³y kontakty Rady z
Koœcio³ami ewangelickimi w RFN, nawi¹zane jeszcze przed normalizacj¹ oficjalnych stosunków miêdzy Polsk¹ i RFN. By³ jednym z g³ównych animatorów utworzenia Komisji Kontaktów PRE i Koœcio³a Ewangelickiego w RFN w 1974. Za
jego kadencji PRE nawi¹za³a te¿ oficjalne stosunki z Koœcio³em rzymskokatolickim i utworzy³a wraz z nim Komisjê Mieszan¹ (1974). Autor licznych artyku³ów i
prelekcji o tematyce ekumenicznej.
Lit.: Z ufnoœci¹ w przysz³oœæ – studia ekumeniczne (z okazji 60. rocznicy urodzin bp. Jana
Niewieczerza³a), red. K.Karski, B. Stahl, A. Wójtowicz, Warszawa 1975. – Z. Tranda, Ks. Biskup
Jan Niewieczerza³ – wspomnienie, „Jednota” 1982 nr 2, s. 5-9. – A. Grzeœkowiak, Biskup Jan
Niewieczerza³ – w pi¹t¹ rocznicê œmierci, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986 z. 4 (16), s.
113-116. – K. Karski, Widzê Jego uœmiech… [wspomnienie o biskupie Janie Niewieczerzale w
10. rocznicê Jego œmierci], „Jednota” 1991 nr 11, s. 10-11. – Z. Tranda, Ks. Jan Niewieczerza³
jakim go pamiêtam. Wspomnienie w 25-lecie œmierci, „Jednota” 2006 nr 11-12, s. 6-9.

NIKODEM, Borys Gieorgiejewicz Rotow, ur. 14 X 1929, Fro³owo k. Riazania, zm. 5 IX 1978, Rzym, dzia³acz ekumeniczny, biskup prawos³awny; czo³owy
reprezentant Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) w miêdzynarodowym
ruchu ekumenicznym. 1947 przyjêty do stanu mniszego, od 1960 biskup Jaros³awia, od 1963 metropolita Leningradu i Nowogrodu Wielkiego; 1960–72 kierownik wydzia³u zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego. Przyczyni³ siê do ekumenicznego otwarcia RKP i w efekcie do przyst¹pienia tego Koœcio³a do Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1961); 1961–75 cz³onek Komitetu Naczelnego i
Wykonawczego Rady, podczas jej V Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi (1975)
wybrany do 6-osobowego prezydium ŒRK. Wp³yn¹³ tak¿e na poprawê stosunków
prawos³awia rosyjskiego z Koœcio³em rzymskokatolickim, czego wyrazem by³o
m.in. wys³anie (1962) obserwatorów na Sobór Watykañski II, a tak¿e dopuszczenienie katolików do sakramentu komunii œw. w Koœciele prawos³awnym (interkomunia). Zafascynowany postaci¹ papie¿a Jana XXIII, któremu poœwiêci³ rozprawê
naukow¹ Ioann XXIII. Papa rimskij (1969, pe³ne wyd. ros. Wiedeñ 1984, przek³.
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niem. Johannes XXIII. Ein unbequemer Optimist 1978). Stosunek Nikodema do
pañstwa sowieckiego by³ w swoim czasie przedmiotem ostrej krytyki w œrodowiskach ekumenicznych (zarzucano mu zbytni lojalizm wobec w³adz komunistycznych); wielokrotnie we w³asnej diecezji nie dopuœci³ do zamykania parafii przez
dzia³aczy partyjnych; bezsporne s¹ zas³ugi Nikodema w kszta³ceniu kadr teologicznych i w obsadzaniu stolic biskupich. Zmar³ podczas audiencji u papie¿a Jana
Paw³a I.
Lit.: T. Ka³u¿ny Sekret Nikodema. Nieznane oblicze Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Studium historyczno-ekumeniczne, Kraków 1999.

NILES Daniel Thambyrajah, ur. 4 V 1908, Tallippalai k. D¿afny (Cejlon,
obecnie Sri Lanka), zm. 17 VII 1970, Vellore, Indie, duchowny metodystyczny,
dzia³acz koœcielny i ekumeniczny. 1929-33 studia w Union Theological College w
Bangalur (Indie), podczas studiów aktywny dzia³acz chrzeœcijañskiego ruchu studentów. 1935 reprezentuje ruch studentów Indii, Pakistanu, Cejlonu i Birmy na
konferencji Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich (ŒZSCh) w Bu³garii. 1936 ordynacja na duchownego. 1938 uczestniczy w III Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Tambaram (Indie), 1939-40 pracuje w kwaterze g³ównej Œwiatowej
Organizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Mê¿czyzn (YMCA) w Genewie. Jako sekretarz do spraw ewangelizacji YMCA wywar³ istotny wp³yw na wyniki obrad I i II Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej (Amsterdam
1939, Oslo 1947). 1941-45 by³ sekretarzem generalnym Krajowej Rady Chrzeœcijañskiej na Cejlonie. Jego otwarta postawa wobec problemów m³odzie¿y zadecydowa³a o tym, ¿e I Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w
Amsterdamie (1948) powierzy³o mu funkcjê przewodnicz¹cego Wydzia³u M³odzie¿y; wyg³osi³ te¿ inauguruj¹ce obrady kazanie. 1953-59 kierowa³ w ŒRK referatem do spraw ewangelizacji. W latach 1953-60, jako pierwszy niebia³y, zostaje
prezydentem ŒZSCh. 1960 wraca do ojczyzny, by obj¹æ obj¹æ kierownictwo metodystycznej szko³y teologicznej w D¿afnie. Odgrywa te¿ czo³ow¹ rolê w realizacji planu zjednoczenia w³asnego Koœcio³a metodystycznego z Koœcio³em anglikañskim, prezbiteriañskim i baptystycznym na Cejlonie; realizacja tego planu nast¹pi³a dopiero po jego œmierci (1972). W 1957 nale¿a³ te¿ do g³ównych
architektów utworzenia Wschodnioazjatyckiej Konferencji Chrzeœcijañskiej –
pierwszej regionalnej organizacji ekumenicznej. Zosta³ jej pierwszym sekretarzem
generalnym, a potem przewodnicz¹cym. W 1968 po raz wtóry na IV Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Uppsali wyg³asza inauguruj¹ce obrady kazanie, tym razem
w miejsce ks. Martina Luthera Kinga, zamordowanego kilka miesiêcy wczeœniej
w USA. W Uppsali zosta³ te¿ wybrany w sk³ad 6-osobowego prezydium ŒRK.
By³ nie tylko wybitnym dzia³aczem koœcielnym i ekumenicznym, lecz równie¿
jednym z najlepszych teologów azjatyckich. Jego dzie³a zawiera³y prezentacjê
wiary chrzeœcijañskiej z perspektywy misyjnej i ewangelizacyjnej oraz podejmo-
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wa³y dialog z buddyzmem i innymi religiami niechrzeœcijañskimi. Zawsze uwa¿a³
siê przede wszystkim za kaznodziejê S³owa, który ma do czynienia z wyznawcami
innych religii.
Lit.: K. Karski, Pionierzy ruchu ekumenicznego wœród m³odych Koœcio³ow, „¯ycie katolickie”
1984 nr 12, s. 84-94.

NISSIOTIS Nikos Angelos, ur. 21 V 1925, Ateny, zm. 17 VIII 1986, tam¿e,
prawos³awny teolog i dzia³acz ekumeniczny. Studiowa³ teologiê w Atenach, Bazylei, Zurychu i Leuven. Aktywny uczestnik prac Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich, jego sekretarz generalny na terenie Grecji. Od pocz¹tku lat
50. cz³onek Wydzia³u M³odzie¿y Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK); od 1958
wspó³pracownik Instytutu Ekumenicznego ŒRK w Bossey k. Genewy, nastêpnie
wyk³adowca i 1966–74 dyrektor. Od 1968 kierownik katedry teologii systematycznej i filozofii religii na Wydziale Teologicznym w Atenach. Bra³ udzia³ w obradach Soboru Watykañskiego II w charakterze oficjalnego obserwatora z ramienia ŒRK (1962–65), póŸniej zosta³ cz³onkiem Wspólnej Grupy Roboczej Rady i
Koœcio³a rzymskokatolickiego (do 1974). Podczas III Zgromadzenia Ogólnego
ŒRK w New Delhi (1961) wyg³osi³ jeden z g³ównych referatów o miejscu i roli
prawos³awia w ruchu ekumenicznym. W 1975–83 cz³onek Komitetu Naczelnego
ŒRK, 1976–83 przewodnicz¹cy Komisji „Wiara i Ustrój”; za kadencji Nissiotisa
Komisja ta zakoñczy³a pracê nad najwa¿niejszym w swoich dziejach dokumentem
dotycz¹cym wzajemnego uznania „chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (1982). Dziêki swojej postawie i zaanga¿owaniu na rzecz ekumenii setkom
studentów reprezentuj¹cym ró¿ne wyznania przybli¿y³ istotê i specyfikê religijnoœci i duchowoœci prawos³awnej. Publikowa³ w jêzykach: greckim, angielskim,
francuskim i niemieckim. G³ówne dzie³o: Die Theologie der Ostkirche im ökumenischen Dialog. Kirche und Welt in orthodoxer Sicht (1968).
Lit.: K. Karski, Nikos Nissiotis (1925-1986), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987, z. 1
(17), s. 117-118. – Z. Glaeser Nikos A. Nissiotis — pneumatologiczna wizja jednoœci Koœcio³a,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992 nr 2 (30), s. 125-131. – ten¿e, S³u¿ba jednoœci – s³u¿b¹
Koœcio³owi. W dziesi¹t¹ rocznicê œmierci Nikosa A. Nissiotisa, „Biuletyn Ekumeniczny” 1995 nr
4, s. 60-70. – ten¿e, Z. Glaeser, Nikosa Nissiotisa droga ekumenii, „Ateneum Kap³añskie” 1999 z.
542, s. 84-96.

NITKIEWICZ Krzysztof, ur. 17 VII 1960, Bia³ystok, biskup diecezjalny
sandomierski, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Studia:
1979–1985 – Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne (AWSD) w Bia³ymstoku i Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986–1991 student prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie, 1991 – doktorat, wyk³adowca prawa kanonicznego w AWSD w Bia³ymstoku. 1985 – œwiêcenia kap³añskie. Od 1992 urzêdnik Kurii Rzymskiej w Kongregacji ds. Koœcio³ów
Wschodnich, gdzie zajmowa³ siê sprawami Koœcio³ów greckokatolickich w Cze-
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chach i na S³owacji, 2002–2009 podsekretarz w tej¿e Kongregacji. 13 czerwca
2009 mianowany biskupem diecezjalnym diecezji sandomierskiej. Od 2010
wspó³przewodnicz¹cy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, od 2011 – przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds.
Ekumenizmu.
NOLDE Otto Frederick, ur. 30 VI 1899, Filadelfia (USA), zm. 17 VI 1972,
tam¿e. 1948-68 dyrektor Komisji Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych
(KKSM) Œwiatowej Rady Koœcio³ów, wraz z jej przewodnicz¹cym Kennethem
Grubbem odpowiedzialny za deklaracje polityczne ŒRK. Duchowny luterañski,
wyk³adowca Uniwersytetu Pensylwania i luterañskiego seminarium teologicznego. Jako profesor wychowania religijnego zosta³ podczas drugiej wojny œwiatowej
cz³onkiem amerykañskiego komitetu koœcielnego dla studiowania podstaw sprawiedliwego i trwa³ego pokoju. Po nominacji na dyrektora KKSM (1946) wiele
podró¿owa³ po œwiecie i organizowa³ liczne konferencje poœwiêcone chrzeœcijañskiemu œwiadectwu w ¿yciu politycznym. Bliskie kontakty z dyplomatami i politykami amerykañskimi (m.in. z Johnem Fosterem Dullesem) i ONZ sprawia³y, ¿e
by³ dobrze poinformowany, lecz z drugiej strony przyczynia³y siê do jego identyfikacji z polityk¹ amerykañsk¹, co spotyka³o siê z ostr¹ krytyk¹ Koœcio³ów z krajów komunistycznych i Trzeciego Œwiata. Ale nie da siê zaprzeczyæ, ¿e nieraz
krytykowa³ tê politykê w odniesieniu do Chin i Wietnamu, domaga³ siê rozbrojenia i tworzenia atmosfery zaufania w miejsce uk³adów bezpieczeñstwa, opowiada³
siê za przestrzeganiem wolnoœci religijnej, tak¿e w Zwi¹zku Sowieckim (uczyni³
to w 1964 podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego ŒRK w Odessie).
NOSSOL Alfons, ur. 8 VIII 1932, Bro¿ec k. Krapkowic (woj. opolskie), teolog katolicki, dzia³acz ekumeniczny, biskup opolski 1977-2009, arcybiskup ad
personam (1999). Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wy¿szym Seminarium Duchownym Œl¹ska Opolskiego w Nysie w 1957 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i kontynuowa³ studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (uczeñ m.in. W. Granata); od 1982 profesor KUL, 1983–97 kierownik Instytutu Ekumenicznego tam¿e; 1978–97 kierownik katedry sakramentologii
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu; od 1962 wyk³adowca Wy¿szego Seminarium Duchownego w Nysie (obecnie w Opolu); od 1994 profesor
i wielki kanclerz wydzia³u teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (wspó³twórca tej uczelni), kierownik katedry teologii dogmatycznej. By³ cz³onkiem Rady
Sta³ej i Rady Naukowej Episkopatu Polski. W latach 1984-2006 przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, 1997-2006 wspó³przewodnicz¹cy
Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1984 by³ przez wiele lat cz³onkiem Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Z jej ramienia, od 1980, uczestniczy³ w pracach Miêdzynarodowej Ko-
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misji Teologicznej ds. Dialogu Katolicko-Prawos³awnego. By³ tak¿e uczestnikiem trzeciej (1986-1993) i czwartej (1995-2006) fazy dialogu katolicko-luterañskiego na szczeblu œwiatowym, rezultatem by³y dwa obszerne dokumenty:
Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu oraz Apostolskoœæ Koœcio³a. W fazie czwartej, w latach 2002-2006,
pe³ni³ funkcjê wspó³przewodnicz¹cego Luterañsko-Rzymskokatolickiej Komisji
Jednoœci. Reprezentowa³ Papiesk¹ Radê na VIII Zgromadzeniu Ogólnym
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Canberrze (1991). Uczestniczy³ tak¿e we wspólnych posiedzeniach Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Koœcio³ów Europejskich, m.in. w Erfurcie (1989). Za swe wysi³ki na rzecz przywrócenia jednoœci chrzeœcijan i rozwój dialogu ekumenicznego oraz pojednanie
miêdzy narodami niemieckim i polskim, a tak¿e za dzia³alnoœæ naukow¹, duszpastersk¹ i spo³eczn¹ otrzyma³ liczne presti¿owe nagrody, tak¿e miêdzynarodowe. Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie nada³a mu doktorat
honorowy (1997). Autor licznych artyku³ów oraz prac z zakresu dogmatyki katolickiej, teologii protestanckiej i ekumenicznej. W rozprawie habilitacyjnej
zaj¹³ siê myœl¹ teologiczn¹ Karola Bartha – jednego z najwybitniejszych teologów protestanckich XX stulecia (Chrystologia Karola Bartha. Wp³yw na wspó³czesn¹ chrystologiê katolick¹,1979).
Veritati et caritati. W s³u¿bie teologii i pojednania (Ksiêga pami¹tkowa na jubileusz 60 rocznicy urodzin), red. P. Jaskó³a, Opole 1992. – G. Polak, Biskup Alfons Nossol – w 60 rocznicê
urodzin , „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993, z. 1 (31), s. 108-110. – Ineffabile Eucharistiae donum. Ksiêga pami¹tkowa, red. T. Dola, Opole 1997. – Z. Glaeser, Ekumenista serca i
czynu. Honorowy doktorat biskupa prof. dr. hab. Alfonsa Nossola w ChAT, „Ateneum Kap³añskie” 1998 z. 1, t. 131, s. 71-79.

NOWOSIELSKI Jerzy, ur. 7 I 1923, Kraków, zm. 21 II 2011, tam¿e, malarz,
teoretyk sztuki, autor esejów poœwiêconych ikonom i teologii prawos³awia. Z pochodzenia by³ £emkiem, wychowanym na styku dwóch kultur: Wschodu i Zachodu. 1940 rozpoczyna studia malarskie w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie, 1942 kilkumiesiêczny pobyt we wspólnocie podlwowskiej £awry im. Œw.
Jana Chrzciciela. 1961 dyplom Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Krakowie,
gdzie pó¿niej prowadzi³ wyk³ady o malarstwie. Zaprojektowa³ i namalowa³ polichromie i wystroje kilkudziesiêciu œwi¹tyñ katolickich i prawos³awnych. Jego
dzie³em jest m.in. monumentalna polichromia w krakowskiej cerkwi prawos³awnej, architektura, malarstwo i wystrój cerkwi greckokatolickiej w Bia³ym Borze na
Pomorzu Zachodnim (wybudowana dla niewielkiej spo³ecznoœci przesiedlonych
tam £emków), a tak¿e polichromie w œwi¹tyniach rzymskokatolickich. Pierwotnie
zwi¹zany z Koœcio³em unickim, potem przynale¿a³ do Koœcio³a prawos³awnego;
by³ myœlicielem i jednym z najwybitniejszych w Polsce znawców teologii
wschodniej, który swoje pogl¹dy formu³owa³ pod wp³ywem wybitnego filozofa
rosyjskiego Lwa Szestowa. Twórczo rozwija³ dziedzictwo myœlowe wschodniego
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chrzeœcijañstwa, czego przyk³adem s¹ m.in. ksi¹¿kowe wywiady-rzeki Wokó³ ikony (1985) i Mój Chrystus (1993).
Lit.: J. Salij, W poszukiwaniu odrzuconej po³owy. O teologii Jerzego Nowosielskiego, „Znak”
1982 nr 12, s. 1543-1561. – T. Wyszomirski, Myœl teologiczna Jerzego Nowosielskiego, „¯ycie
katolickie” 1984 nr 10, s. 68-85. – Z. Podgórzec, Wokó³ ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim,
Warszawa 1985.

NYGREN Anders Theodor Samuel, ur. 15 XI 1890, Göteborg, zm. 20 X 1978,
Lund, szwedzki teolog luterañski i ekumenista, biskup. Teologiê studiowa³ na
Uniwersytecie w Lund, 1912 ordynowany na duchownego, 1912-20 zajmuje siê
prac¹ duszpastersk¹, po uzupe³niaj¹cych studiach w Niemczech w 1921 zostaje
docentem filozofii religii w Lund, 1924 profesorem zwyczajnym teologii systematycznej i Starego Testamentu, 1948-58 biskupem diecezji Lund. I Zgromadzenie
Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañskiej w Lund (1947) wybra³o go na stanowisko pierwszego prezydenta; funkcjê tê sprawowa³ przez 5 lat. Jako biskup Lund
goœci³ w 1952 III Œwiatow¹ Konferencjê Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju;
przewodniczy³ komisji „Chrystus i Koœció³”. Wczeœniej, w 1927 i 1937 uczestniczy³ w I i II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju w Lozannie i Edynburgu, a tak¿e w II Œwiatowej Konferencji do Spraw Praktycznego
Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie (1937). Bra³ udzia³ w dwóch pierwszych Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów – w Amsterdamie (1948) i Evanston (1954). By³ g³êboko przekonany, ¿e w³aœciwie wyk³adana teologia luterañska
nosi w sobie wa¿ny wymiar ekumeniczny. Dla niego próba Lutra odzyskania podstawowych przekonañ wiary chrzeœcijañskiej ma du¿o wiêksze znaczenie ni¿ inne,
polemiczne wypowiedzi reformatora. W odniesieniu do sytuacji ekumenicznej
podkreœla³, ¿e zachodzi koniecznoœæ lokalizowania wspólnych przekonañ dotycz¹cych Chrystusa jako G³owy Jego cia³a, Koœcio³a. Ta metoda doprowadzi³a go do
sformu³owania motywu przewodniego, który wniós³ du¿y wk³ad do powstania
stosownej do czasu metodyki ekumenicznej: „Droga do Centrum jest drog¹ do
jednoœci”.
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O
OLDHAM Joseph Houldsworth, ur. 20 X 1874, Bombaj (Indie), zm. 16 V
1969, Saint Leonards-on-Sea (W. Brytania), pionier ruchu ekumenicznego, jeden z g³ównych twórców Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Studiowa³ w Edynburgu
i Oksfordzie, przygotowuj¹c siê do s³u¿by urzêdniczej w Indiach. Pod
wp³ywem nawrócenia, jakiego dozna³ wskutek dzia³alnoœci ewangelizacyjnej
D.L. Moody’ego, postanowi³ poœwiêciæ siê dzia³alnoœci misyjnej; w tym celu
odby³ roczne studia misjologiczne w Halle (Niemcy). Istotne znaczenie dla
jego dalszej drogi ¿yciowej mia³o spotkanie z amerykañskim metodyst¹
J.R. Mottem, z którym zorganizowa³ Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ w Edynburgu (1910), uznawan¹ za pocz¹tek wspó³czesnego ruchu ekumenicznego;
Oldham zosta³ sekretarzem generalnym utworzonego wówczas Komitetu
Kontynuacji Pracy (od 1921 Miêdzynarodowa Rada Misyjna). Jako pierwszy
spoœród pionierów ruchu ekumenicznego, na podstawie dog³êbnych studiów
nad polityk¹ kolonialn¹ w Afryce, podniós³ problem nie daj¹cej siê pogodziæ
z idea³ami chrzeœcijañstwa dyskryminacji rasowej (Christianity and the
Race Problem 1924). W latach 30. XX w. zwi¹za³ siê z nurtem ruchu ekumenicznego o nazwie Praktyczne Chrzeœcijañstwo i przygotowa³ jego œwiatow¹
konferencjê na temat „Koœció³, naród, pañstwo” (Oksford 1937). Wspó³autor
projektu utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów przez po³¹czenie nurtów:
Praktyczne Chrzeœcijañstwo oraz Wiara i Ustrój Koœcio³a (1948); wybrany
przez III Zgromadzenie Ogólne ŒRK (Nowe Delhi, 1961) jej honorowym prezydentem.
Lit.: K. Karski, Joseph H. Oldham, „Jednota” 1975 nr 6, s. 16-17.
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OSTACHIEWICZ Kazimierz, ur. 4 V 1883, Podledów (pow. Tomaszów Lubelski), zm. 6 IV 1952, Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. W styczniu 1949 roku wybrano go superintendentem generalnym Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego w RP, którym pozosta³ do œmierci. W 1949 zosta³
wiceprezesem Rady Ekumenicznej.
OSTROWSKI Janusz, ur. 1910, Odessa, zm. 14 V 2001, Chodzie¿, duchowny metodystyczny, ekumenista; od 4 XII 1956 do 12 IX 1957 pe³ni³ obowi¹zki superintendenta naczelnego Koœcio³a Metodystycznego w Polsce. Pod
koniec lat trzydziestych XX w. za³o¿y³ grupê „Braci Unitów” im. Frycza Modrzewskiego, zwan¹ równie¿ „Braæmi Polskimi”. Podczas wojny nawi¹za³
wspó³pracê z metodystami. W Starych £azach n/ Liwcem (woj. siedleckie) za³o¿y³ kaplicê metodystów, w której spotykali siê na wspólnej modlitwie ludzie
ró¿nych wyznañ. W 1945 zostaje zastêpc¹ superintendenta Koœcio³a Metodystycznego na Pomorzu Zachodnim. Organizuje parafie w Koszalinie, Szczecinie,
S³upsku, Ustce i Bytowie. Jednoczeœnie kontynuuje dzia³alnoœæ charytatywn¹ i
ekumeniczn¹. W Szczecinie za³o¿y³ Wojewódzki Oddzia³ Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1950 rozpoczyna pracê duszpastersko-ekumeniczn¹ w Chodzie¿y.
Zorganizowa³ tam Ekumeniczny Oœrodek pod nazw¹ „Unitas”, który zarejestrowa³ w Miêdzynarodowym Oœrodku Centrum Pro Unione w Rzymie. Trzykrotnie w ci¹gu roku odbywa³y siê tam nabo¿eñstwa ekumeniczne, okolicznoœciowe
akademie oraz agapy dla zaproszonych goœci. Oœrodek organizowa³ te¿ nabo¿eñstwa o jednoœæ chrzeœcijan w kaplicy Koœcio³a Metodystycznego w Warszawie na Pradze, w koœciele katolickim pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Warszawie,
oraz pw. Œwiêtej Rodziny w Pile. W 1971 wyg³osi³ pierwsze kazanie w katolickim koœciele Wszystkich Œwiêtych w Warszawie. PóŸniej by³ zapraszany tak¿e
do innych parafii katolickich. Wyg³asza³ te¿ odczyty w Koœcio³ach ró¿nych wyznañ. Czêsty uczestnik konferencji i spotkañ ekumenicznych w Warszawie i Laskach.
OZOROWSKI Edward, ur. 1 V 1941, Wólka-Przedmieœcie k. Bia³egostoku,
biskup, profesor dogmatyki. 1964 – œwiêcenia kap³añskie, 1979 – sakra biskupia,
biskup pomocniczy w Bia³ymstoku, od 2006 – arcybiskup ordynariusz bia³ostocki. Wieloletni profesor uczelni katolickich, zwi¹zany m.in. z Akademi¹ Teologii
Katolickiej, od 1995 profesor zwyczajny. W latach 1980-96 cz³onek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 1983-97 – wspó³przewodnicz¹cy Komisji Mieszanej
Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. By³ te¿ przewodnicz¹cym Zespo³u ds. Dialogu ze Wspólnot¹ Koœcieln¹ Adwentystów Dnia
Siódmego.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 271. – Leksykon Koœcio³a Katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 41.
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P
PACIORKOWSKI Ryszard Jan, ur. 9 II 1908, Sochaczew, zm. 1981, Warszawa, duchowny katolicki, profesor apologetyki. 1930 – œwiêcenia kap³añskie,
1949 doktorat na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
1954-62 prodziekan Wydzia³u Teologicznego Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie, kierownik Katedry i Zak³adu Apologetyki. Od pocz¹tku lat 60. XX
w. stumulowa³ poczynania ekumeniczne, organizuj¹c konferencje ekumeniczne
na ATK i uczestnicz¹c w spotkaniach ekumenicznych w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1961 wyszed³ z inicjatyw¹ ekumenicznego przek³adu Pisma œw., która nie doczeka³a siê pe³nej realizacji.
PADEWSKI Józef, ur. 18 II 1894, Antoniów, zm. 10 V 1951, Warszawa, biskup polskiej diecezji misyjnej Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego w
Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie (PNKK). W 1913 wyjecha³ do USA,
1916 rozpocz¹³ studia teologiczne w Seminarium PNKK, 1919 przyj¹³ œwiêcenia
kap³añskie. W 1931 zosta³ skierowany do Polski, by pomóc w budowaniu Koœcio³a narodowego w swojej ojczyŸnie; 1933 powo³any na stanowisko przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a i administratora PNKK w Polsce; 1935 wybrany na biskupa,
rok póŸniej otrzyma³ sakrê biskupi¹ w Scranton. W 1942 aresztowany przez okupanta i osadzony w wiêzieniu Montelupich w Krakowie, a nastêpnie wywieziony
do Tittmoning, zosta³ jednak uwolniony przez Szwajcarski Czerwony Krzy¿ w ramach wymiany jeñców wojennych. W 1944 wyjecha³ do USA. 20 lutego 1946
ponownie wróci³ do kraju; 17 stycznia 1951 zosta³ oskar¿ony o nielegalny obrót
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obc¹ walut¹ i aresztowany. Wiele wskazuje na to, ¿e zosta³ zakatowany na œmieræ
przez funkcjonariuszy UB. W 1949 zosta³ wybrany wiceprezesem Rady Ekumenicznej.
PASCHALIS-OCHÊDOSKI W³adys³aw, ur. 16 XII 1892, Solcza k. Krakowa, zm. 28 VII 1996, Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego (KER), zaanga¿owany ekumenista. Po II wojnie œwiatowej zaanga¿owa³ siê
w ¿ycie KER: zabezpiecza³ mienie koœcielne, uczestniczy³ w odbudowie koœcio³a
w Warszawie. Duchownym-diakonem zosta³ maj¹c ponad 50 lat. Odwiedza³
ewangelików reformowanych rozproszonych po ca³ej Polsce, z pos³ug¹ duszpastersk¹ dociera³ równie¿ do chrzeœcijan z innych Koœcio³ów. By³ jednym z pierwszych duchownych niekatolickich, którzy w okresie Soboru Watykañskiego II nawi¹zali kontakty z katolikami. Wielokrotnie g³osi³ kazania podczas nabo¿eñstw
ekumenicznych, czêsto s³u¿y³ jako kaznodzieja w Tygodniu Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan. By³ wytrwa³ym uczestnikiem ró¿nych spotkañ ekumenicznych,
m.in. rekolekcji dla duchownych w Laskach.
Lit.: Jubileusz 90 urodzin Ks. W³adys³awa Paschalisa, „Jednota” 1983 nr 1, s. 4-6. – G. Polak, Ks. W³adys³aw Paschalis – w 95 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1988, z. 1 (21), s. 115-117.

PATON William, ur. 13 XI 1886, Brixton, zm. 21 VIII 1943, Kendal, angielski
teolog prezbiteriañski szkockiego pochodzenia, dzia³acz ekumeniczny i misyjny,
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli misji œwiatowej w XX w. Studiowa³ w
Oxfordzie i Cambridge, 1917 ordynowany na duchownego Koœcio³a Prezbiteriañskiego Anglii. Swoj¹ drogê ¿yciow¹ znalaz³ przez dzia³alnoœæ w Œwiatowym
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich (ŒZSCh), gdzie spotka³ tak wybitne postaci,
jak John Mott i William Temple. Po szeœcioletniej dzia³alnoœci w ŒZSCh (191117) uda³ siê na rok do Indii, by zaj¹æ siê tam rozwojem dzia³alnoœci Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku M³odych Mê¿czyzn (YMCA). 1924 powo³any na sekretarza
YMCA w Indiach, potem zostaje sekretarzem tamtejszej Krajowej Rady Chrzeœcijañskiej. Dziêki temu zaanga¿owaniu staje siê jednym z najlepszych znawców
stosunków spo³ecznych, politycznych i religijnych na subkontynencie indyjskim.
1927 powo³any na sekretarza Miêdzynarodowej Rady Misyjnej (MRM) z siedzib¹
w Londynie; ponosi³ g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za przygotowanie, przeprowadzenie i realizacjê uchwa³ dwóch Œwiatowych Konferencji Misyjnych: w Jerozolimie
(1928) i Tambaram (1938). Mimo rozlicznych podró¿y s³u¿bowych zwi¹zanych
z pe³nion¹ funkcj¹, znajdowa³ czas na redagowanie naukowego kwartalnika misyjnego „The International Review of Missions” i og³aszanie licznych publikacji.
W 1938 powo³any na zastêpcê sekretarza generalnego Komitetu Tymczasowego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Po wybuchu drugiej wojny œwiatowej anga¿owa³ siê
w ró¿ne inicjatywy ekumeniczne na rzecz pokoju, troszczy³ siê tak¿e o nienaru-
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szalnoœæ pracy misyjnej w ró¿nych czêœciach œwiata. Szczególn¹ trosk¹ otacza³
uchodŸców (w tym uchodŸców ¿ydowskich) i internowanych.
PAWE£ VI, Giovanni Battista Montini, ur. 26 IX 1897, Concesio k. Bresci
(Lombardia, W³ochy), zm. 6 VIII 1978, Castel Gandolfo; biskup Rzymu i papie¿ od 21 VI 1963. Po œwiêceniach kap³añskich w 1920 oraz uzupe³niaj¹cych
studiach teologicznych i kanonicznych w Rzymie, w 1922 wstêpuje do s³u¿by
w Kurii Rzymskiej, gdzie pozosta³ przez 32 lata. W 1923 by³ zatrudniony w
nuncjaturze apostolskiej w Warszawie. W 1954 zostaje arcybiskupem Mediolanu, jednej z najwiêkszych jurysdykcji koœcielnych; ujawni³ tam szybko swoje
talenty organizacyjne i wra¿liwoœæ pastoraln¹ w dziedzinie pomocy spo³ecznej i
roli œwieckich. 1958 otrzymuje kapelusz kardynalski. By³ aktywny w centralnej
komisji przygotowuj¹cej Sobór Watykañski II, wyró¿nia³ siê tak¿e zaanga¿owaniem podczas pierwszej sesji soborowej (1962). Zaraz po wyborze na papie¿a
zapowiedzia³ kontynuowanie soboru, wzmo¿enie wysi³ków na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie oraz anga¿owanie siê na rzecz jednoœci wszystkich
chrzeœcijan. Ju¿ w przemówieniu inauguruj¹cym drug¹ sesjê Vaticanum II
(1963) zapowiedzia³, ¿e Koœció³ katolicki z obranej drogi ekumenicznego
otwarcia nie zejdzie. W swojej pierwszej encyklice Ecclesiam suam (1964) rozró¿ni³ cztery rodzaje dialogu: z ca³¹ ludzkoœci¹; z tymi, którzy w jakikolwiek
sposób oddaj¹ czeœæ Bogu; z braæmi od³¹czonymi – chrzeœcijanami; wewn¹trz
Koœcio³a katolickiego. Pod koniec trzeciej sesji (1964) przyjêto trzy teksty o
szczególnym znaczeniu dla ruchu ekumenicznego. S¹ to: Konstytucja dogmatyczna o Koœciele, Dekret o ekumenizmie i Dekret o Koœcio³ach Wschodnich
Katolickich. W tekstach tych Sobór dok³adnie sformu³owa³ swoje rozumienie
istoty ruchu ekumenicznego. Doprowadzi³ do koñca obrady soboru (1965), a
nastêpnie troszczy³ siê konsekwentnie o wprowadzenie wskazañ soborowych do
praktyki koœcielnej. W Kurii rzymskiej powo³a³ struktury do realizowania nowych zadañ, m.in. Sekretariat ds. Niewierz¹cych, Radê Laikatu, Komisjê ds.
Sprawiedliwoœci i Pokoju, Biuro ds. Œrodków Masowego Przekazu itd. Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan, utworzony przez Jana XXIII w ramach przygotowañ soborowych (1960), podniós³ do rangi sta³ego organu Kurii rzymskiej
(1967), odpowiedzialnego za podtrzymywanie kontaktów i inicjowanie wspó³pracy z Koœcio³ami ró¿nych tradycji wyznaniowych. Innych istotnym wydarzeniem by³o utworzenie (1965) Wspólnej Grupy Roboczej (WGR) Koœcio³a rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów (zrzeszaj¹cej Koœcio³y tradycji
prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiei i protestanckiej). Nie spe³ni³y siê
oczekiwania, ¿e Koœció³ katolicki stanie siê cz³onkiem ŒRK, ale ju¿ w drugim
oficjalnym sprawozdaniu WGR (1967) znalaz³o siê bardzo istotne sformu³owanie, ¿e istnieje tylko jeden ruch ekumeniczny, któremu obaj partnerzy zobowi¹zani s¹ s³u¿yæ. By³ pierwszym papie¿em czasów nowo¿ytnych, który podró¿o-
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wa³ poza granice W³och. Niektóre z nich mia³y ogromny wp³yw na zmianê klimatu w stosunkach miêdzywyznaniowych. Zaliczyæ mo¿na do nich spotkanie z
prawos³awnym patriarch¹ Konstantynopola Atenagorasem I w Jerozolimie (styczeñ 1964), a tak¿e jednoczesne og³oszenie w Rzymie i Konstantynopolu zniesienia ekskomunik z 1054, które nast¹pi³o w przeddzieñ zamkniêcia obrad Vaticanum II (7 grudnia 1965). Wielkie znaczenie mia³a tak¿e jego wizyta w siedzibie ŒRK w Genewie (1969) oraz jego spotkania w Watykanie z arcybiskupem
Canterbury i prymasem Koœcio³a anglikañskiego Michaelem Ramsayem (1966),
jak i z patriarch¹ Koœcio³a koptyjskiego Szenud¹ III (1973). W okresie jego
pontyfikatu Koœció³ katolicki podj¹³ oficjalne dwustronne dialogi teologiczne z
reprezentantami nastêpuj¹cych rodzin wyznaniowych: koptami, anglikanami, luteranami, reformowanymi, metodystami, uczniami Chrystusa i zielonoœwi¹tkowcami. Mia³ opiniê papie¿a „postêpowego” w sprawach dotycz¹cych sprawiedliwoœci spo³ecznej (encyklika Populorum progressio, 1967), przywi¹zywa³
du¿¹ wagê do ewangelizacji we wspó³czesnym œwiecie (Evangelii Nuntiandi,
1975), natomiast uchodzi³ za „konserwatystê” w zagadnieniach dotycz¹cych
Eucharystii (Mysterium Fidei, 1965), kontroli urodzeñ (Humanae Vitae, 1968) i
celibatu kap³anów (Sacerdotalis Caelibatus, 1967).
Lit.: J. Guitton Dialogi z Paw³em VI, Poznañ–Warszawa 1969. – M. Wrzeszcz Pawe³ VI.
Szkice do portretu wielkiego papie¿a, Warszawa 1988. – K. Karski, Ekumenizm papie¿y Paw³a
VI i Jana Paw³a II, w: Historia chrzeœcijañstwa, Warszawa 2002, s. 696-700.

PAWLIK Zdzis³aw, ur. 13 IX 1928, Nowy S¹cz, zm. 12 XI 2010, Praga, duchowny baptystyczny, wieloletni dzia³acz ruchu ekumenicznego, by³y dyrektor
Biura Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Studiowa³ w Baptystycznym Seminarium Duchownym w Malborku oraz na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1953 uzyska³ tytu³ magistra teologii. Pracowa³ w
zborach baptystycznych w Warszawie, Chorzowie i £odzi, 1958 ordynowany na
prezbitera zboru ³ódzkiego, 1960 dyrektor Baptystycznego Seminarium Duchownego i wyk³adowca Nowego Testamentu, 1962 w Naczelnej Radzie Koœcio³a,
gdzie pe³ni³ funkcje sekretarza i wiceprezesa. W latach 1961-93 by³ etatowym
pracownikiem PRE, pe³ni¹c w niej ró¿ne funkcje, m.in. dyrektora Biura, sekretarza Zarz¹du, dyrektora Akcji Pomocy, przewodnicz¹cego Komitetu Koordynacji
Pomocy. By³ cz³onkiem Komisji Mieszanej PRE i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Wielokrotnie wystêpowa³ jako kaznodzieja w ró¿nych œwi¹tyniach w
Tygodniu Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan i z wielu inych okazji. Dzia³a³ w miêdzynarodowym ruchu ekumenicznym, w Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej
by³ przez wiele lat cz³onkiem jej Sekretariatu Miêdzynarodowego. Swoje uzdolnienia lingwistyczne wykorzystywa³ nie tylko dla przyswajania polskiemu czytelnikowi wa¿nych dzie³ teologicznych, lecz tak¿e t³umacz¹c na ¿ywo znanego
ewangelistê amerykañskiego Billy Grahama, który w 1978 ewangelizowa³ w Pol-
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sce. W 1984 amerykañska uczelnia Whitworth College w Spokane (stan Waszyngton) nada³a mu tytu³ honorowego doktora.
Lit.: A. Seweryn, Pawlik Zdzis³aw (ur. 1928), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce po
1945 roku, Warszawa 2007, s. 19-20. – A. Seweryn, Ksi¹dz Zdzis³aw Pawlik 1928-2011, „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” 2011 z. 1-2 (68-69), s. 227-234. – Z. Tranda, Wspomnienie o ks.
Zdzis³awie Pawliku, „Jednota” 2011 nr 1-2, s. 29-30.

PAYNE Ernest Alexander, ur. 19 II 1902, Londyn, zm. 14 I 1980, tam¿e, angielski duchowny baptystyczny, dzia³acz ekumeniczny. Teologiê studiowa³ w Londynie, Oxfordzie i Marburgu, specjalizowa³ siê w historii Koœcio³a; 1928 ordynacja
na duchownego, wspó³praca z Baptist Missionary Society, 1951-67 sekretarz generalny Unii Baptystów Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od wyboru na to stanowisko reprezentuje przez wiele lat brytyjskich baptystów w ruchu ekumenicznym. W latach
1954-1968 by³ wiceprzewodnicz¹cym Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów; po œmierci przewodnicz¹cego F.C. Fry, kierowa³ IV Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK w Uppsali (1968). Wybrano go tam w sk³ad 6-osobowego Prezydium
ŒRK. Odegra³ wa¿n¹ rolê w rewizji „bazy dogmatycznej” ŒRK. Wbrew ogólnemu
nastawieniu w³asnego Koœcio³a broni³ uchwalonego w Uppsali Programu Zwalczania Rasizmu. W latach 1962-71 sta³ na czele Brytyjskiej Rady Koœcio³ów. W maju
1957 by³ z wizyt¹ w Polsce na zaproszenie Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, uczestniczy³ te¿ w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.
PERRET Edmond, ur. 30 VII 1925, zm. 24 III 2012, Genewa, szwajcarski duchowny ewangelicko-reformowany, przywódca koœcielny, w latach 1970-89 sekretarz generalny Œwiatowego Aliansu Koœcio³ow Reformowanych (ŒAKR). Po ukoñczeniu studiów teologicznych w Szwajcarii w 1950 ordynowany na duchownego
Koœcio³a Protestanckiego Genewy. Dalsze studia w McGill University w Montrealu,
1951-56 s³u¿y³ jako pastor w Zjednoczonym Koœciele Kanady. Po powrocie do
Szwajcarii w latach 1964-66 by³ prezydentem Synodu Koœcio³a Protestanckiego
Genewy. Jako sekretarz generalny ŒAKR kierowa³ akcj¹ sprzeciwu wobec systemu
apartheidu w Republice Po³udniowej Afryki. Pod jego przemo¿nym wp³ywem XXI
Zgromadzenie Generalne ŒAKR w Ottawie (1982) stwierdzi³o, ¿e wszelka próba
teologicznego lub moralnego usprawiedliwienia tego zjawiska jest teologiczn¹ herezj¹. Kwestiê tê podniesiono do rangi status confessionis. Dosz³o do zasuspendowania dwóch Koœcio³ów cz³onkowskich pochodzenia holenderskiego z Afryki po³udniowej, które praktykowa³y u siebie segregacjê rasow¹.
PÊKALA Julian, ur. 1904, Dêbowierzchy, zm. 3 III 1977, Warszawa, duchowny i biskup Koœcio³a Polskokatolickiego. W 1928 uzyska³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k bpa Franciszka Hodura. Jako duszpasterz pracowa³ na parafiach w
Œwieciechowie, Szewnej, Che³mie, Henrykowie i Lublinie. W 1952 konsekrowa-

146

LEKSYKON EKUMENISTÓW

ny na biskupa przez biskupów mariawickich. W latach 1951–1959 zwierzchnik
Koœcio³a Polskokatolickiego (przewodnicz¹cy zarz¹dzaj¹cego kolegium biskupiego) i jednoczeœnie proboszcz parafii pw. œw. Ducha w Warszawie. 1961 -1965 ordynariusz diecezji wroc³awskiej, 1965-75 ponownie zwierzchnik Koœcio³a. W
1944 by³ sygnatariuszem Konfesji Polskiej, podstawy ideowej Tymczasowej
Rady Ekumenicznej, w 1948 wiceprzewodnicz¹cym Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Lublinie, w 1951 zastêpc¹ sekretarza Rady Ekumenicznej. W latach póŸniejszych, jako zwierzchnik Koœcio³a, wchodzi³ z urzêdu w sk³ad Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.
PIASECKI Adam, ur. 18 XII 1929, Tarnów, zm. 13 I 1990, Warszawa, duchowny baptystyczny, cz³onek najwy¿szych w³adz Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. 1951-52 kaznodzieja zboru w Szczecinie, 1952-75 w Gdañsku; w 1962 ordynowany na prezbitera, 1964-75 prezbiterem okrêgowym w Gdañsku. 1965-1990
cz³onek Naczelnej Rady Koœcio³a, 1968-75 i 1980-90 wiceprezes NRK. By³ czynny
na polu wspó³pracy ekumenicznej, najpierw w Gdañsku, gdzie wspó³tworzy³ pierwszy oddzia³ regionalny Polskiej Rady Ekumenicznej (1964), którego by³ sekretarzem. Reprezentowa³ swój Koœció³ na VIII Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji
Koœcio³ów Europejskich na Krecie (1979). By³ uczestnikiem wielu posiedzeñ gremiów kierowniczych PRE, cz³onkiem Komisji Mieszanej PRE – Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu, kaznodziej¹ na wielu nabo¿eñstwach organizowanych w ramach dorocznego Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
Lit.: A. Seweryn, Piasecki Adam (1929-1990), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce po
1945 roku, Warszawa 2007, s. 138-140.

PIKUS Tadeusz, ur. 1 IX 1949, Zabiele (Bia³ostocczyzna), profesor teologii,
biskup pomocniczy warszawski. Teologiê studiowa³ w Warszawie i Pampelunie
(Hiszpania), 1981 – œwiêcenia kap³añskie, 1999 konsekrowany na biskupa, biskup
pomocniczy warszawski. Wyk³ada na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, w 2008 otrzyma³ tytu³ profesora nauk teologicznych. W 2001 zosta³ przewodnicz¹cym Bilateralnego Zespo³u Katolicko-Prawos³awnego, jednoczeœnie
Konferencja Episkopatu Polski powo³a³a go na cz³onka Rady ds. Dialogu Religijnego i przewodnicz¹cego Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi;
tê ostatni¹ funkcjê sprawowa³ do 2006. W latach 2005–2010 by³ przewodnicz¹cym Zespo³u ds. Kontaktów z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, 2006-2011 przewodnicz¹cym Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
PILCH Adam, ur. 26 VI 1965, Wis³a, zm. 10 IV 2010, Smoleñsk, duchowny
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, p.o. Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 1984-89 studia w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1990 ordynowany na duchownego, 1996 wy-
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brany proboszczem Parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie, od 1995
praca w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym, od 1999 zastêpca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego. W latach 1992-95 by³ przewodnicz¹cym Komisji
M³odzie¿y Polskiej Rady Ekumenicznej. Nale¿a³ do wspó³organizatorów comiesiêcznych ekumenicznych nabo¿eñstw, które odbywa³y siê w kierowanej przez
niego parafii. By³ cz³onkiem Komitetu Warszawskich Dni Biblijnych przy Towarzystwie Biblijnym w Polsce oraz wspó³organizatorem jubileuszu 25-lecia istnienia niemieckiej, ewangelickiej Fundacji Znaki Nadziei. Zgin¹³ w katastrofie samolotu rz¹dowego pod Smoleñskiem.
Lit.: G. Polak, Trzej tragicznie zmarli ekumeniœci, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2010
z. 2 (67), s. 142-146.

PIMEN, Siergiej Michaj³owicz Izwiekow, ur. 23 VII 1910, Kobylin k. Moskwy, zm. 3 V 1990, Moskwa, 14. patriarcha Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. 1927 œluby mnisze, 1932 œwiêcenia kap³añskie; w tym samym roku aresztowany i oskar¿ony o uczestnictwo w spisku monarchistycznym; 1932-34 odbywa zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹, powraca do pracy duszpasterskiej, 1937 ponownie
aresztowany i umieszczony w ³agrze, 1941 zmobilizowany, uczestniczy w walkach w okolicach Charkowa, trzykrotnie ranny; 1944 uznany najpierw za niezdolnego do s³u¿by wojskowej, potem za dezertera i skazany na 10 lat obozu, zwolniony na mocy amnestii. W latach 1946-48 jest duszpasterzem i administratorem
w Murowie, Odessie i Rostowie, 1949-54 superiorem monastyru Pskowsko-Peczerskiego, 1950 podniesiony do rangi archimandryty, 1954 namiestnikiem £awry
Œw. Trójcy i œw. Sergiusza w Zagorsku, 1957 sakra biskupia i nominacja na pomocniczego biskupa moskiewskiego, 1960 wyniesienie do godnoœci arcybiskupa i
powo³anie na stanowisko sekretarza generalnego Patriarchatu, 1961-63 metropolit¹ Leningradu, 1963 metropolit¹ Kruticko-Ko³omienskim, 1970 po œmierci patriarchy Aleksego I obejmuje urz¹d stra¿nika tronu patriarszego, 2 VI 1971 zostaje
wybrany patriarch¹ Moskwy i ca³ej Rosji. W 1972 odbywa podró¿ na Bliski
Wschód, spotykaj¹c siê z patriarchami Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i
Jerozolimy; 1973 sk³ada wizytê w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie; 1977 przewodniczy w Zagorsku miêdzynarodowej konferencji przywódców
religijnych na rzecz pokoju, rozbrojenia i przyjaznych relacji miêdzynarodowych.
Lit.: A. Kempfi, Patriarcha Pimen – w 75 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986, z. 2 (14), s. 101-103.

PISZCZ Edmund, ur. 17 XI 1929, Bydgoszcz, biskup, historyk. 1956 œwiêcenia kap³añskie, 1982 sakra biskupia, 1982-85 biskup pomocniczy diecezji che³miñskiej, 1985-88 administrator apostolski „sede plena” diecezji warmiñskiej,
1988-92 biskup warmiñski, 1992-2006 pierwszy biskup nowo utworzonej metropolii warmiñskiej. Od 1998 cz³onek Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu

148

LEKSYKON EKUMENISTÓW

Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej, od 2000 wspó³przewodnicz¹cy LuterañskoKatolickiej Komisji ds. Dialogu w Polsce. Jego praca doktorska, dotycz¹ca wa¿nej próby porozumienia miêdzy katolikami i protestantami w Polsce w XVII w. –
Colloquium Charitativum w Toruniu w roku 1645 – obroniona na pocz¹tku lat 60.
XX w. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w czasach PRL wstrzymywana
przez cenzurê, mog³a siê ukazaæ dopiero w 1995.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 288-289. – Leksykon Koœcio³a katolickiego w Polsce, Warszawa 2003, s. 105.

PITIRIM, Konstantin W³adimirowicz Nieczajew, ur. 8 I 1926, Miczurinsk
(okrêg tambowski), zm. 4 XI 2003; pochodzi³ z wielopokoleniowej rodziny duchownych prawos³awnych. Ukoñczy³ Moskiewsk¹ Akademiê Duchown¹ w Zagorsku, tam te¿ pracowa³ przez kilka lat jako docent. 1952 zostaje diakonem, 1954
przyjmuje œwiêcenia kap³añskie, 1959 sk³ada wieczyste œluby mnisze, wkrótce zostaje archimandryt¹, 1960 obejmuje stanowisko redaktora naczelnego „¯urna³a Moskowskoj Patriarchii”. 1963 podniesiony do godnoœci biskupa Wo³oko³amska, jednoczeœnie otrzymuje akt nominacyjny na kierownika wydzia³u wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego. Stworzy³ profesjonalny zespó³ redaktorski zajmuj¹cy siê
tematyk¹ religijn¹. 1971 otrzymuje godnoœæ arcybiskupa, 1986 metropolit¹ wo³oko³amskim i juriewskim. W 1954 bierze udzia³ w rozmowach z anglikañskimi teologami w Moskwie, wyg³aszaj¹c wyk³ad na temat stosunku prawos³awia do kwestii Filioque. 1955 reprezentuje swój Koœció³ na obchodach jubileuszu Patriarchatu Rumunii. Uczestniczy w Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
New Delhi (1961) i Uppsali (1968). W 1963 bierze udzia³ w konferencji œwiatowej
Komisji Wiara i Ustrój ŒRK w Montrealu. Od lat 70. XX w. by³ reprezentantem
Patriarchatu Moskiewskiego w Ekumenicznej Grupie Roboczej ds. Informacji w
Europie. By³ te¿ cz³onkiem komisji synodalnej do przygotowania tematów planowanego Soboru Ogólnoprawos³awnego, a tak¿e cz³onkiem komisji synodalnej do przygotowania obchodów Tysi¹clecia Chrztu Rusi. Uczestniczy³ w pracach miêdzyprawos³awnej Komisji do spraw dialogu z Koœcio³ami przedchalcedoñskimi. W styczniu 2002 reprezentowa³ Patriarchat na miêdzyreligijnym spotkaniu modlitewnym w
Asy¿u. By³ autorem kilku ksi¹¿ek i 70 artyku³ów teologicznych.
Lit.: A. Kempfi, Arcybiskup wo³oko³amski Pitirim – w szeœædziesiêciolecie urodzin, „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 1986, z. 4 (16), s. 116-118.

PIUS X, Giuseppe Melchiorre Sarto, ur. 2 VI 1835, Riese (prowincja Treviso), zm. 20 VIII 1914, Watykan. 1884 biskup Mantui, 1893 patriarcha Wenecji i
kardyna³. 4 VIII 1903 zosta³ nastêpc¹ papie¿a Leona XIII. 1909 utworzy³ Instytut
Biblijny w Rzymie w celu podkreœlenia znaczenia studiów biblijnych. W encyklice Pascendi dominici gregis z 1907 potêpi³ modernizm jako rezerwuar wszelkich
herezji. Od 1 IX 1910 wszyscy kandydaci na duchownych musieli sk³adaæ przy-
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siêgê antymodernistyczn¹. Za jego pontyfikatu przypad³a I Œwiatowa Konferencja
Misyjna w Edynburgu (1910), w której nie uczestniczy³ ¿aden katolik. Jedynie biskup Kremony, Geremia Bonomelli wystosowa³, na w³asn¹ rêkê, list do uczestników, w którym pozytywnie ocenia³ to wydarzenie.
PIUS XI, Achille Ratti, ur. 31 V 1857, Desio k. Monza, zm. 10 II 1939, Watykan. 1918 mianowany wizytatorem apostolskim w Polsce, 1919 nuncjuszem tam¿e,
1921 arcybiskup Mediolanu i kardyna³. 6 II 1922 wybrany nastêpc¹ papie¿a Piusa
X. 1925 wprowadzi³ œwiêto Chrystusa Króla, 1931 wydaje encyklikê Quadragesimo
anno – w 40. rocznicê pierwszej encykliki spo³ecznej Leona XIII, 1937 dwie encykliki: jedn¹ przeciw ateistycznemu komunizmowi, drug¹ – przeciw nazizmowi Mit
brennenden Sorge. 1928 og³osi³ encyklikê Mortalium animos, w której ostro krytykowa³ ruch ekumeniczny, zarzucaj¹c mu, i¿ zmierza do panchrystianizmu, który –
co prawda – opiera siê na mi³oœci wzajemnej, ale wierze przynosi szkodê. Nie ma
jednoœci bez jednoœci w wierze – stwierdza³. Koñczy³a siê apelem do powrotu do
Koœcio³a-matki: „Nie ma bowiem innej drogi zjednoczenia wszystkich chrzeœcijan,
jak popieranie powrotu wszystkich od³¹czonych braci do jednego prawdziwego Koœcio³a Chrystusowego, od którego od³¹czyli siê niegdyœ w nieszczêsny sposób”. W
1922 przeprowadzi³ reorganizacjê za³o¿onego przez Benedykta XV Papieskiego Instytutu Studiów Orientalnych i zachêca³ do intensywnych studiów nad teologi¹ Koœcio³a wschodniego. Z jego inicjatywy katolickie wydzia³y teologiczne w³¹czy³y do
programu nauczania wyk³ady o teologii wschodniej. W encyklice Rerum orientalium z 1928 domaga³ siê wprowadzenia takich kursów nawet we wszystkich seminariach duchownych. Jako najwa¿niejsze zadanie wymienia³ studiowanie „jêzyków,
historii, obyczajów i specyfiki, a zw³aszcza teologii i liturgicznych zwyczajów” narodów prawos³awnych i podkreœla³, ¿e nie tylko prawos³awni posiadaj¹ fa³szywe
wyobra¿enia o katolikach, ale i ci ostatni wiedz¹ niewiele o prawos³awnych. By³
zwolennikiem zawarcia nowej unii z prawos³awiem. Z du¿¹ sympati¹ obdarza³ tzw.
Kongresy Welehradzkie, które za cel stawia³y sobie autentyczne zbli¿enie katolickoprawos³awne. Trzem ostatnim kongresom (1927, 1932, 1936) przes³a³ breve, podkreœlaj¹c koniecznoœæ kontynuowania tego rodzaju spotkañ w celu skorygowania
naros³ych przez wieki fa³szywych wyobra¿eñ o Koœciele wschodnim, zw³aszcza co
do jego doktryny i dyscypliny.
PIUS XII, Eugenio Pacelli, ur. 2 III 1876, Rzym, zm. 9 X 1958, Watykan. Od
1901 pracowa³ w papieskim Sekretariacie Stanu, 1917 zostaje nuncjuszem w Monachium, 1920 w Berlinie. 2 III 1939 wybrany nastêpc¹ papie¿a Piusa XI. Jego
dzia³alnoœæ podczas drugiej wojny œwiatowej, zw³aszcza jego postawa wobec nazizmu, jest po dziœ dzieñ niejednoznacznie oceniana. Teologicznie znacz¹ca by³a
encyklika Mystici corporis Christi (1943) na temat Koœcio³a, w której tak pisa³ o
niekatolikach: „Zapraszamy z najwiêksz¹ mi³oœci¹ – wszystkich ich w ogóle i
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ka¿dego z osobna, i¿by sami ochoczo poszli za wewnêtrznym popêdem ³aski Bo¿ej i usi³owali wyrwaæ siê ze stanu, który nie mo¿e im daæ ¿adnej pewnoœci, kiedy
chodzi o w³asne zbawienie. (…) z wzniesionymi i otwartymi rêkoma czekamy na
nich, przyjd¹ bowiem nie do obcego, lecz do w³asnego i ojcowskiego domu”. W
tym samym roku (1943) og³oszona zosta³a wielka encyklika biblijna Divino afflante Spiritu (1943), dopuszczaj¹ca stosowanie metody historyczno-krytycznej w
badaniach nad Pismem œw. Encyklika Humani generis z 12 VIII 1950 oraz og³oszenie dogmatu o Wniebowziêciu Najœwiêtszej Marii Panny (w listopadzie tego
samego roku) – spotka³y siê z powa¿n¹ krytyk¹ œrodowisk niekatolickich – i to
zarówno protestanckich, jak i prawos³awnych. Encyklika, potêpiaj¹ca „fa³szywy
irenizm” i ostrzegaj¹ca przed now¹ teologi¹, pog³êbi³a wœród niekatolików przekonanie o nieustêpliwoœci i opozycji Koœcio³a rzymskiego wobec wszystkich pogl¹dów, które choæby w najmniejszym stopniu wywo³ywa³y wra¿enie odejœcia od
ortodoksji papieskiej. Og³oszony dogmat uznano natomiast za jeszcze jeden moment przyczyniaj¹cy siê do podzia³u miêdzy katolikami i innymi chrzeœcijanami.
POLAK Grzegorz, ur. 16 XI 1952, Warszawa, publicysta katolicki, ekumenista. Absolwent historii Koœcio³a w Akademii Teologii Katolickiej (1977). Dziennikarz kolejno: w „S³owie Powszechnym”, „Wiêzi”, „Studiach i Dokumentach
Ekumenicznych”, „Gazecie Wyborczej”. W latach 1993-1999 kierownik dzia³u
krajowego Katolickiej Agencji Informacyjnej. Od 1999 redaktor naczelny periodyku „Jan Pawe³ II – Kolekcja”, wydawanego przez Edipresse Polska. W latach
1981-1991 wspó³organizator – u boku red. Jana Turnaua – comiesiêcznych nabo¿eñstw ekumenicznych w koœciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. W
1984 wspólnie z oblatem o. Andrzejem Madejem zainicjowa³ w Kodniu nad Bugiem Spotkania Ekumeniczne M³odych, odbywaj¹ce siê do chwili obecnej. Zorganizowa³ dziesiêæ pierwszych zjazdów, w których jako prelegenci i celebransi
uczestniczyli duchowni z ró¿nych Koœcio³ów i zapraszana by³a m³odzie¿ wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich. Wieloletni wspó³pracownik œp. bp. W³adys³awa
Mizio³ka, pioniera ekumenizmu w Koœciele katolickim w Polsce – z jego inicjatywy od niemal 20 lat wyg³asza³ referaty na dorocznych zjazdach katolickich referentów ekumenicznych w Warszawie. Cz³onek redakcji „SiDE” od pierwszego
numeru, a obecnie sta³y wspó³pracownik tego periodyku. Autor, wspó³autor i redaktor ponad dwudziestu ksi¹¿ek o tematyce ekumenicznej, hagiograficznej oraz
poœwiêconych pontyfikatowi Jana Paw³a II. Autor pierwszego w Polsce leksykonu
Kto jest kim w Koœciele, którego drugie wydanie (1999) mia³o ekumeniczny charakter, gdy¿ uwzglêdnia³o biogramy przedstawicieli Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Zaanga¿owany tak¿e
w dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski. W latach 1996-1999 cz³onek Komitetu Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Laureat dwóch wyró¿nieñ ekumenicznych: „Serce dla serc” (1992) i Nagrody im. Brata Alberta (2001).
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POTTER Philip Alford, ur. 19 VIII 1921, Roseau (Dominika), duchowny metodystyczny, dzia³acz ekumeniczny. Odby³ studia teologiczne na Jamajce i w Londynie (1944–48). Przedstawiciel Jamajki na II Œwiatowej Konferencji M³odzie¿y
Chrzeœcijañskiej w Oslo (1947), gdzie podj¹³ temat „powa¿nego kryzysu spo³ecznego i zaostrzaj¹cych siê konfliktów rasowych” w œwiecie; delegat m³odzie¿owy
na 2 pierwszych zgromadzeniach ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów (Amsterdam 1948, Evanston k. Chicago 1954). W 1950–54 superintendent metodystyczny
na Haiti, od 1954 pracowa³ w referacie m³odzie¿owym ŒRK w Genewie (1958–61
jego kierownik). W 1960–68 przewodnicz¹cy Œwiatowego Zwi¹zku Studentów
Chrzeœcijañskich, a jednoczeœnie sekretarz ds. Afryki i Indii Zachodnich Metodystycznego Towarzystwa Misyjnego w Londynie. W 1967–72 dyrektor Wydzia³u
Misji i Ewangelizacji ŒRK, 1973 wybrany sekretarzem generalnym Rady (pierwszy nie-Bia³y na tak wysokim stanowisku w jej strukturach), funkcjê pe³ni³ do
1984. Rozg³os uzyska³ zarówno dziêki swoim poruszaj¹cym kazaniom i studiom
biblijnym, jak i zaanga¿owaniu na rzecz sprawiedliwoœci, godnoœci cz³owieka i
rozwoju krajów Trzeciego Œwiata. Jeden z g³ównych animatorów Programu Zwalczania Rasizmu, w ramach którego ŒRK udziela³a systematycznego wsparcia finansowego organizacjom antyrasistowskim, w tym tak¿e ruchom wyzwoleñczym
w Afryce Po³udniowej. Z powodu tej dzia³alnoœci Rada (a zw³aszcza jej sekretarz
generalny) by³a wielokrotnie krytykowana przez protestancki establishment Europy Zachodniej i Ameryki Pó³nocnej. W 1975 z³o¿y³ wizytê w Polsce. Od 1985
wyk³ada³ teologiê na Jamajce, 1991 przeniós³ siê do Niemiec, gdzie jego ¿ona pe³ni³a urz¹d biskupa ewangelickiego. Og³osi³ m.in.: Life in All its Fullness (1981),
Seeking and Serving the Truth. The First Hundred Years of the World Student
Christian Federation (1996, z Th. Wieserem).
Lit.: K. Karski, Filip Potter w Polsce, „Jednota” 1975 nr 6, s. 11-13. – ten¿e, Dotychczasowi
sekretarze generalni Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2004 z. 1
(54), s. 161-165.

PRADERVAND Marcel, ur. 7 XI 1905, Payern/Waadtland (Szwajcaria), zm.
20 III 1983, Genewa. W latach 1949-70 sekretarz generalny Œwiatowego Aliansu
Koœcio³ów Reformowanych (ŒAKR). Jako duchowny w Szwajcarii od 1932, w
Londynie od 1938, i jako sekretarz Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) mia³ przygotowanie do przeorganizowania ŒAKR po utworzeniu ŒRK (1948). Z niedu¿ym
sztabem wspiera³ po wojnie zbli¿enie Koœcio³ów reformowanych w Europie.
Przez intensywne podró¿e uda³o mu siê pozyskaæ do wspó³pracy Koœcio³y reformowane Trzeciego Œwiata. Opowiada³ siê za jak najœciœlejsz¹ wspó³prac¹ z ŒRK i
Œwiatowymi Zwi¹zkami Wyznaniowymi, uda³o mu siê pozyskaæ dla ŒAKR fundamentalistycznie zorientowane Koœcio³y reformowane. Jego pracy mo¿na zawdziêczaæ, ¿e ŒAKR sta³ siê tym, czym dzisiaj jest. W 1970, tu¿ przed przejœciem
na emeryturê, uda³o mu siê przeprowadziæ integracjê Miêdzynarodowej Rady
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Kongregacjonalnej z ŒAKR. Uwra¿liwia³ Koœcio³y cz³onkowskie na trudn¹ sytuacjê Koœcio³ów mniejszoœciowych. W du¿ej mierze dziêki niemu kwestia wolnoœci obywatelskiej i religijnej, jak równie¿ problem rasizmu spotka³y siê z zainteresowaniem nie tylko Koœcio³ow cz³onkowskich ŒAKR, lecz tak¿e innych rodzin
wyznaniowych. Napisana przez niego po przejœciu na emeryturê historia ŒAKR –
A Century of Service (Edinburgh 1975) – jest wa¿nym przyczynkiem do dziejów
ruchu ekumenicznego w ogóle.
PREISS Waldemar, ur. 11 XII 1908, £ódŸ, zm. 11 XII 1973, Bydgoszcz, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1946 i 1952-1973 proboszcz
w Bydgoszczy, 1947-1952 pe³nomocnik Koœcio³a na terenie Dolnego Œl¹ska i senior
diecezji wroc³awskiej. Studia teologiczne ukoñczy³ na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, w 1931 ordynowany zosta³ na ksiêdza ewangelickiego, by³ administratorem polskich parafii ewangelicko-augsburskich w Bydgoszczy, Torunie i Grudzi¹dzu. Od 1934 redaktor pisma „Przegl¹d Ewangelicki”,
organu polskich ewangelików na Pomorzu i w Poznañskiem. Po wybuchu wojny
wiêziony w Bydgoszczy i Gdañsku, sk¹d przewieziono go pocz¹tkowo do obozu
koncentracyjnego w Stutthofie, a póŸniej do Sachsenheusen-Oranienburga i w koñcu do Dachau, w lipcu 1945 powróci³ do kraju. Jako cz³owiek ciê¿ko doœwiadczony
przez nazizm dzia³a³ aktywnie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego, uczestnicz¹c w wielu spotkaniach z przedstawicielami ewangelickich Koœcio³ów niemieckich poœwiêconych tej sprawie. Na terenie Bydgoszczy w³¹cza³ siê w prace oddzia³u
regionalnego Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1970, podczas obchodów jubileuszowych 400-lecia Ugody Sandomierskiej, wyst¹pi³ w okolicznoœciowym referacie z
propozycj¹ po³¹czenia wszystkich wyznañ protestanckich w Polsce w jeden Koœció³; mimo up³ywu ponad 40 lat, postulat ten nie doczeka³ siê realizacji.
Lit.: R. Trenkler, Œp. Ksi¹dz Waldemar Preiss, sen., „Kalendarz Ewangelicki 1975”, Warszawa 1974, s. 72-75.

PRIBILLA Max Friedrich Albert, ur. 22 XI 1874, Kolonia, zm. 25 XI 1956,
Pullach/Monachium, teolog katolicki, jezuita. Po ukoñczeniu prawa w 1897 wstêpuje do zakonu jezuitów. Studia teologiczne w Valkenburgu i Monachium (190809), nastêpnie jako docent wyk³ada etykê w Valkenburgu. Na tle swojej wra¿liwoœci etycznej (wolnoœæ, odpowiedzialnoœæ), doœwiadczeñ jako kapelana w I wojnie
œwiatowej i sytuacji duchowej Niemiec powojennych rozwinê³o siê jego zainteresowanie problemem konfesyjnym. Uwa¿nie œledzi³ wysi³ki abpa Natana Söderbloma
w dziedzinie d¹¿eñ pokojowych, jak równie¿ przebieg i rezultaty I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925) i Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju w Lozannie (1927). Zainspirowa³y go one do napisania dwóch pionierskich na gruncie katolicyzmu ksi¹¿ek:
Um die Wiedevereinigung im Glauben (1926) i Um kirchliche Einheit – Stockholm,
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Lausanne, Rom (1929). By³ jednym z pionierów ruchu Una Santa w Niemczech.
Nale¿a³ do przeciwników nazizmu, po 1945 anga¿owa³ siê w proces rozliczenia
tego niezbyt chlubnego okresu w dziejach Niemiec.
PRÓCHNIEWSKI Roman Jakub, ur. 29 II 1872, zm. 13 II 1954, P³ock, biskup
mariawicki. Absolwent Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu, profesor Seminarium Duchownego w Lublinie. Od 1903 prowincja³ dla mariawitów okrêgu lubelskiego, 1906 proboszcz parafii mariawickiej w P³ocku, 1907 wikariusz generalny, 1910
sakra biskupia w £owiczu. By³ kaznodziej¹, spowiednikiem Marii Franciszki Koz³owskiej i autorem artyku³ów o tematyce teologicznej i mariawickiej. 1945–1953 biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Napisa³ ksi¹¿kê o Mateczce
Koz³owskiej pt. ¯ywot Przeczystej Pani i objawione jej Dzie³o Mi³osierdzia. 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, stanowi¹cej podstawê ideow¹ Tymczasowej Rady Ekumenicznej. W 1946 i 1951 by³ wiceprezesem Rady Ekumenicznej.
PRZYSIECKI Wac³aw Maria Bart³omiej, ur. 10 XII 1878, zm. 27 I 1961,
P³ock, biskup Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Wspó³autor techniczny
projektu katedry mariawickiej – Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci w P³ocku. W
dniu jej poœwiêcenia, 15 sierpnia 1914, przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W 1929
otrzyma³ sakrê biskupi¹, w 1945 nominacjê na stanowisko wikariusza generalnego, w latach 1955-57 pe³ni³ funkcjê biskupa naczelnego Koœcio³a. W 1944 by³ sygnatariuszem Konfesji Polskiej, podstawy ideowej Tymczasowej Rady Ekumenicznej, w 1946 wiceprezesem Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej, w 1948 wiceprezesem Komitetu Odbudowy Koœcielnej, w 1949
wiceprezesem, a w 1951 sekretarzem Rady Ekumenicznej. Czêsto uczestniczy³ w
nabo¿eñstwach odprawianych wspólnie przez duchowieñstwo ró¿nych wyznañ.
PUŒLECKI Edward, ur. 28 I 1951, Katowice, biskup i superintendent naczelny (zwierzchnik) Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Studia:
1973-78 Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, 1985-86 Instytut
Ekumeniczny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy, 2001 doktorat
w ChAT. 1980 ordynacja na prezbitera; 1974-86 pastor w zborach mazurskich
(£ukta i S³onecznik), 1986-89 Bydgoszcz i Inowroc³aw, jednoczeœnie superintendent okrêgu (diecezji) Pomorza, Wielkopolski i Mazowsza; 1989 – wybór na
zwierzchnika Koœcio³a. Od 1990 dyrektor English Language College, szko³y jêzykowej w Warszawie. W Polskiej Rady Ekumenicznej pe³ni³ funkcje wiceprezesa i sekretarza. Jest sekretarzem Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu
Polski i PRE. Od 2005 przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
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R
RAEM Heinz-Albert, ur. 1950, zm. 22 III 1997, Düsseldorf, niemiecki duchowny katolicki z archidiecezji koloñskiej, przedwczesna œmieræ przerwa³a
jego siedmioletni¹ dzia³alnoœæ w Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan, w
której by³ odpowiedzialny za kontakty katolicko-luterañskie i katolicko-zielonoœwi¹tkowe. By³ jednym z g³ównych autorów katolicko-luterañskiego projektu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Ostateczna wersja
tego dokumentu zosta³a przyjêta 31 paŸdziernika 1999, tj. dwa i pó³ roku po
jego œmierci.
RAHNER Karl, ur. 5 III 1904, Fryburg Bryzgowijski, zm. 30 III 1984,
Innsbruck, niemiecki teolog katolicki, jezuita. 1922 wstêpuje do zakonu jezuitów, 1932 œwiêcenia kap³añskie. Po studiach filozoficznych i teologicznych
by³ w latach 1937-71 wyk³adowc¹ katolickiej dogmatyki w Innsbrucku, Pullach, Wiedniu, Monachium i Münster. Jego liczne publikacje, t³umaczone na
wiele jêzyków, wywar³y powa¿ny wp³yw na Sobór Watykañski II. Uczestniczy³ w jego obradach jako ekspert teologiczny; od 1972 by³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej. W swojej twórczoœci niemal zawsze
uwzglêdnia³ kwestie ekumeniczne. Ju¿ w 1936 publikuje tekst Die protestantische Theologie der Gegenwart. K. Lehmann opisa³ jego ekumeniczne znaczenie nastêpuj¹co: „Ekumenicznie Rahner oddzia³ywa³ przede wszystkim
przez swoj¹ troskliw¹, samokrytyczn¹ i zró¿nicowan¹ samoprezentacjê teologii katolickiej. Jest ona przy tym zawsze przedstawiana z wra¿liwoœci¹ kogoœ,
kto ¿yje w horyzoncie zrozumienia teologii ewangelickiej. Tak¹ globaln¹ zna-
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jomoœæ naby³ on jako cz³onek Ekumenicznej grupy roboczej teologów ewangelickich i katolickich, do której nale¿a³ ju¿ od 1948. M³ody Rahner proponowa³ wiêc w zasadzie poœredni¹ teologiê ekumeniczn¹. Ta podstawowa tendencja jest obecna tak¿e póŸniej, jednak daje siê zauwa¿yæ bardziej ukierunkowane i bezpoœrednie podejmowanie kwestii teologii ekumenicznej. Coraz
bardziej interesuj¹ Karla Rahnera podstawowe problemy zwi¹zane z dzisiejsz¹
sytuacj¹ spo³eczn¹, które s¹ wspólne wszystkim wielkim konfesjom chrzeœcijañskim. Teologi¹ Koœcio³a wschodniego zajmuje siê mniej, bli¿szy jest mu
dialog z Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji”. Swe pogl¹dy na temat dróg
wiod¹cych do jednoœci Koœcio³a przedstawi³ najdobitniej w pracy napisanej
wraz z H. Friesem Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit (1983). Zawarte
w niej tezy nie wymaga³y uznania dogmatów Koœcio³a rzymskokatolickiego,
lecz zosta³y oparte na „realistycznej zasadzie wiary” (realistisches Glaubensprinzip): „¯aden Koœció³ partykularny nie mo¿e odrzucaæ zdecydowanie i z
przyczyn wyznaniowych formu³y, która w innym Koœciele partykularnym jest
obowi¹zuj¹cym dogmatem”. Tezy te wywo³a³y szerok¹ dyskusjê.
Lit.: I. Bokwa, Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera, Radom 1996. – D. Kowalczyk Karl
Rahner, Kraków 2001. – K. Za³êski, Karl Rahner (1904-1984), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1984, z. 4 (8), s. 118-119.

RAISER Konrad, ur. 21 I 1938, Magdeburg, niemiecki teolog luterañski,
dzia³acz ekumeniczny. Od 1957 studiowa³ teologiê w Bethel, Zurychu, Heidelbergu i Tybindze. W 1964 ordynowany na pastora, nastêpnie wikariusz w Berlinie (duszpasterstwo przemys³owe i socjalne) i Stuttgarcie. W 1965–66 odby³
studia specjalistyczne (socjologia i psychologia spo³eczna) na Uniwersytecie
Harvarda w Cambridge (Massachusetts). W 1967–69 asystent teologii praktycznej na Wydziale Teologii Ewangelickiej w Tybindze. W 1969–73 referent ds.
studiów w Wydziale „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1974–83 zastêpca sekretarza generalnego Rady (m.in. odpowiedzialny za pracê Zespo³u
Programowego „Sprawiedliwoœæ i S³u¿ba”). W tym okresie dwukrotnie odwiedzi³ Polskê, interesuj¹c siê osi¹gniêciami i trudnoœciami we wzajemnym zbli¿eniu Koœcio³ów i chrzeœcijan ró¿nych tradycji. W 1984–92 profesor teologii systematycznej i ekumenicznej w Bochum, jednoczeœnie zajmowa³ siê przysz³oœci¹
ruchu ekumenicznego, a szczególnie ŒRK. Jeden z g³ównych animatorów Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwoœæ” (1989,
Bazylea). Uczestnik (w charakterze doradcy) Œwiatowego Zgromadzenia na
rzecz Pokoju, Sprawiedliwoœci i Integralnoœci Stworzenia (1990, Seul). W
1992–2003 sekretarz generalny ŒRK. Og³osi³ m.in.: Identität und Sozialität
(1971), Ökumene im Übergang (1989), Wir stehen noch am Anfang — Ökumene
in einer veränderten Welt (1994), Byæ Koœcio³em. Wyzwania i nadzieje na Nowe
Millennium (1997, wyd. pol. 1998).
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Lit.: K. Karski, Konrad Raiser – nowy sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993, z. 1 (31), s. 111-113. – ten¿e, Dotychczasowi sekretarze
generalni Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2004 z. 1 (54), s.
161-165.

RAMSEY Arthur Michael, ur. 4 XI 1904, Cambridge, zm. 23 IV 1988,
Oxford, arcybiskup Canterbury i prymas Koœcio³a Anglii. Po studiach teologicznych w Cambridge 1928 ordynowany na duchownego anglikañskiego. W
1940–50 kanonik i profesor teologii w Durham, 1951–52 profesor teologii na
uniwersytecie w Cambridge. W 1952–56 biskup Durham, 1956–61 arcybiskup
Yorku, 1961–74 setny arcybiskup Canterbury. Jako prymas Koœcio³a Anglii
rozwin¹³ szerok¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹. Krótko po objêciu urzêdu z³o¿y³
oficjaln¹ wizytê Rosyjskiemu Koœcio³owi Prawos³awnemu, 1964 natomiast
goœci³ w Anglii patriarchê moskiewskiego Aleksego I. Szczególn¹ uwagê poœwiêca³ rozwojowi niepodleg³ych pañstw w Afryce, dok¹d odbywa³ liczne
podró¿e. W 1961–68 by³ prezydentem Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W 1962
spotka³ siê w Stambule z patriarch¹ ekumenicznym Konstantynopola Atenagorasem I. Wywar³ istotny wp³yw na powstanie wspólnej komisji anglikañskokatolickiej ds. dialogu (1964), spotka³ siê w Rzymie z papie¿em Paw³em VI
(1966). W okresie gdy kierowa³ Koœcio³em anglikañskim, rozpocz¹³ dzia³alnoœæ Synod Generalny Koœcio³a Anglii. By³ zwolennikiem zbli¿enia z Koœcio³ami prawos³awnym i rzymskokatolickim, a tak¿e unii koœcielnej, tote¿ boleœnie odczu³ odrzucenie 1972 przez Synod Generalny planu ponownego zjednoczenia anglikanów i metodystów angielskich. Autor dzie³ teologicznych,
m.in.: The Gospel and the Catholic Church (1956), From Gore to Temple
(1960), Canterbury Pilgrim (1974).
ROUSE Ruth, ur. 1872, Londyn, zm. 1956, cz³onkini Koœcio³a anglikañskiego, dzia³aczka misyjna i ekumeniczna. Studia w Girton College na uniwersytecie w Cambridge. W 1895 wydaje czasopismo „The Student Volunteer”, wkrótce wyje¿d¿a do USA, gdzie dzia³a w ruchach na rzecz kobiet. 1899-1901 pracuje na misjach w Indiach, stan zdrowia zmusza j¹ do powrotu do Anglii.
Podejmuje dzia³alnoœæ w Œwiatowym Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich,
gdzie zajmuje siê sprawami kobiet studentek, ale tak¿e ewangelizacj¹ i dzia³alnoœci¹ na rzecz pokoju. 1906-46 nale¿y do Œwiatowego Zwi¹zku M³odych Kobiet (YWCA), jest cz³onkiem komitetu wykonawczego, a potem przewodnicz¹c¹ tej organizacji. Zosta³a te¿ przewodnicz¹c¹ Rady Misyjnej w Zgromadzeniu Krajowym Koœcio³a Anglii. Bra³a udzia³ w I Zgromadzeniu Ogólnym
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948). Wraz z S. C. Neillem by³a
redaktork¹ i wspó³autork¹ monumentalnego dzie³a A History of the Ecumenical
Movement 1517-1948 (1954).
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RUDNICKI Konrad Pawe³, ur. 2 VI 1926, Warszawa, emerytowany profesor
Uniwersytetu Jagielloñskiego (astronom), kap³an mariawicki. 1957-59 Mariawickie Seminarium Duchowne w P³ocku, 1959 œwiêcenia kap³añskie. Od 1997 cz³onek Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów a Koœcio³em Rzymskokatolickim.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 478-479.

RUNCIE Robert, ur. 2 X 1921, Great Crosby, zm. 11 VII 2000, St. Albans,
1980-1991 – 102 arcybiskup Canterbury i honorowy prymas Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich. Studia ukoñczy³ w anglikañskim kolegium teologicznym Westcott Mouse w Cambridge, 1950 œwiêcenia kap³añskie, 1970 wybrany biskupem
St. Albans, 1979 arcybiskupem Canterbury, wprowadzony w urz¹d 23 III 1980.
1982 goœci³ w katedrze w Canterbury papie¿a Jana Paw³a II, obaj podpisali wówczas wspóln¹ deklaracjê poœwiêcon¹ etapom osi¹gania jednoœci. Zabiega³ równie¿
o dobre stosunki i pog³êbienie dialogu z Koœcio³ami prawos³awnymi, m.in. z³o¿y³
wizytê patriarsze Konstantynopola. By³ inicjatorem historycznego Porozumienia
Miœnieñskiego, na mocy którego wprowadzona zosta³a ograniczona wspólnota
koœcielna miêdzy Koœcio³em Anglikañskim Anglii a Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi w Niemczech. Anga¿owa³ siê na rzecz
równouprawnienia ludnoœci czarnej i kolorowej w Republice Po³udniowej Afryki,
by³ zdecydowanym przeciwnikiem polityki apartheidu w tym kraju. By³ zwolennikiem dopuszczenia kobiet do urzêdu duchownego; w okresie jego urzêdowania
pierwsze kobiety otrzyma³y œwiêcenia diakonackie.
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S
SABEV Todor, ur. 10 VIII 1928, zm. 13 IX 2008, Sofia, teolog prawos³awny, najbardziej znany na miêdzynarodowej arenie ekumenicznej reprezentant
Bu³garskiego Koœcio³a Prawos³awnego (BKP), profesor historii Koœcio³a w
Akademii Teologicznej w Sofii, za³o¿yciel i kierownik instytutu historycznego
Patriarchatu Sofijskiego, od 1961 zastêpca kierownika Wydzia³u ds. Miêdzykoœcielnych i Ekumenicznych w Patriarchacie, 1968-75 cz³onek Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ow (ŒRK), 1979-93 zastêpca
sekretarza generalnego ŒRK, kierownik Zespo³u Programowego Wiara i Œwiadectwo, m.in. odpowiedzialny za relacje z Koœcio³em rzymskokatolickim. 1998
skrytykowa³ wyst¹pienie BKP z ŒRK. Autor wielu ksi¹¿ek i artyku³ów z zakresu historii Koœcio³a i ekumenizmu, a tak¿e scenariuszy filmowych poœwiêconych historii i teraŸniejszoœci BKP. By³ tak¿e wieloletnim dzia³aczem Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej.
SACEWICZ Jerzy, ur. 25 VI 1903, Zelwa (pow. Wo³kowysk), zm. 15 VIII
1986, Warszawa, brat Konstantego, lider Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych (ZKCh), wspólnoty, z któr¹ by³ zwi¹zany od pocz¹tku lat 20. XX w. Na
pocz¹tku lat 50. aresztowany przez w³adze komunistyczne, spêdzi³ w wiêzieniu kilka lat. Jego wspólnota wesz³a w miêdzyczasie (1953) w sk³ad Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego (ZKE). By³ cz³onkiem Rady ZKE i
pastorem II Zboru w Warszawie. W latach 60. i 70. XX w. uczestniczy³ w
pierwszych nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami Koœcio³a rzymskokatolickiego.
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SACEWICZ Konstanty, ur. 21 V 1912, Zelwa (pow. Wo³kowysk), zm. 14 III
1994, Sosnowiec, brat Jerzego, zwierzchnik Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego. Od 1933 kaznodzieja Zjednoczenia Koœcio³ow Chrystusowych, 1946-1953
cz³onek Rady Naczelnej ZKCh. W ZKE, do którego jego ugrupowanie wesz³o w
1953, by³ w latach 1953-75 cz³onkiem Zarz¹du, a w latach 1975-81 prezesem
Rady Koœcio³a. Jako zwierzchnik Koœcio³a wchodzi³ z urzêdu w sk³ad Prezydium
Polskiej Rady Ekumenicznej.
SAMARTHA Stanley J., ur. 7 X 1920, Karkal (Indie po³udniowe), zm. 22 VII
2001, Bangalur. 1970-81 pierwszy dyrektor Podzespo³u Programowego „Dialog z
wyznawcami ró¿nych religii i ideologii” Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Uznany specjalista w dziedzinie dialogu chrzeœcijañsko-hinduistycznego. Autor wielu ksi¹¿ek
poœwiêconych dialogowi miêdzyreligijnemu. Studiowa³ na uniwersytecie w Madrasie, w United Theological College w Bangalur, w Union Theological Seminary
w Nowym Jorku i na uniwersytecie w Bazylei. W latach 1947-60 zwi¹zany z z
seminarium teologicznym Misji Bazylejskiej w Mangalore.
SAWA, Micha³ Hrycuniak, ur. 15 IV 1938, Œniatycze, prawos³awny metropolita Warszawy i ca³ej Polski. W 1957 ukoñczy³ seminarium duchowne, 1961 —
Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹, w 1966 z³o¿y³ œluby zakonne podczas
pobytu w dzisiejszej Serbii, w tym samym roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, w
1979 sakrê biskupi¹, od 1988 arcybiskup, od 1993 ordynariusz prawos³awnej diecezji wojskowej, 1998 wybrany metropolit¹ – zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Z ChAT zwi¹zany od 1962, od 1990 profesor zwyczajny. W latach 1980-91 uczestniczy³ w pracach Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W latach 1980-89 by³ cz³onkiem Katolicko-Prawos³awnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego. W 1991, jeszcze jako ordynariusz diecezji bia³ostocko-gdañskiej, podejmowa³ w soborze œw. Miko³aja w
Bia³ymstoku papie¿a Jana Paw³a II. Osiem lat póŸniej, w Drohiczynie, równie¿
przemawia³ w obecnoœci papie¿a. Jako zwierzchnik Koœcio³a jest z urzêdu cz³onkiem Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.
Lit.: G. Polak, Metropolita Sawa – w 70. rocznicê urodzin, SiDE 2008, z. 2 (63), s. 158-161.

SCHARF Kurt, ur. 21 X 1902, Gorzów Wielkopolski, zm. 27 III 1990, Berlin,
teolog ewangelicki, biskup, dzia³acz na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.
1920-28 studia teologiczne w Tybindze, Jenie, Halle i Berlinie. W latach 30. XX
w. jako duszpasterz parafii w Sachsenhausen k. Oranienburga s³u¿y³ wiêŸniom
utworzonego tam przez hitlerowców obozu koncentracyjnego. Dzia³a³ w Koœciele
Wyznaj¹cym, bêd¹cym w opozycji wobec nazizmu; 1935 zosta³ prezesem synodu
okrêgu Brandenburg. W 1945 zostaje w Konsystorzu Ewangelickim w Berlinie
kierownikiem odpowiedzialnym za obszar koœcielny Brandenburgii. 1957-60 jest
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przewodnicz¹cym Rady Koœcio³a Ewangelickiego Unii (EKU), 1961-67 – Rady
Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD), 1966-76 biskupem Koœcio³a
Ewangelickiego Berlin Brandenburg (z jurysdykcj¹ ograniczon¹ do Berlina Zachodniego). Po 1945 anga¿owa³ siê g³êboko w pojednanie Polaków i Niemców.
By³ jednym z inicjatorów Memorandum Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech
(1965), pierwszego dokumentu niemieckiego optuj¹cego za uznaniem granicy na
Odrze i Nysie. 1968-75 cz³onek Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. 1980-84 przewodnicz¹cy Akcji Znaku Pokuty, organizacji, która z inspiracji
chrzeœcijañskiej szuka³a pojednania Niemców z tymi narodami, które w szczególny sposób ucierpia³y w okresie nazizmu (¯ydzi, Polacy, Rosjanie i in.). Wniós³
powa¿ny wk³ad w budowê Miêdzynarodowego Oœrodka Spotkañ M³odzie¿owych
w Oœwiêcimiu/Auschwitz. W 1985 otrzyma³ honorowy doktorat Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie w uznaniu zas³ug na polu pojednania polsko-niemieckiego.
SCHEELE Paul-Werner, ur. 6 IV 1928, Olpe, biskup i ekumenista katolicki.
1947-51 studiuje filozofiê i teologiê w Paderborn i Monachium, 1952 œwiêcenia
kap³añskie. 1964 uzyskuje w Würzburgu doktorat na podstawie rozprawy Nauka
Johanna Adama Möhlera o jednoœci Koœcio³a i jej znaczenie dla uzasadnienia
wiary. 1966 obejmuje katedrê teologii fundamentalnej w Bochum, 1970 powo³any
na katedrê dogmatyki w Würzburgu, 1971-79 profesura dogmatyki na wydziale
teologicznym w Paderborn, jednoczeœnie staje na czele tamtejszego Instytutu Ekumenicznego. 1975 powo³anie na biskupa pomocniczego Paderbornu, 1979 biskupem Würzburga. A¿ do przejœcia na emeryturê by³ przewodnicz¹cym komisji ekumenicznej Niemieckiej Konferencji Biskupów i cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Cz³onkiem Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan
pozosta³ tak¿e po przejœciu na emeryturê (2004). W latach 1988-93 wspó³przewodniczy³ trzeciej fazie dialogu katolicko-luterañskiego na szczeblu œwiatowym,
której plonem by³ obszerny dokument Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie
Koœcio³a w œwietle nauki o usprawiedliwieniu.
SCHILLEBEECKX Edward, ur. 12 XI 1914, Antwerpia, zm. 23 XII 2009,
Nijmegen, belgijski teolog katolicki, dominikanin. 1934 wstêpuje do zakonu dominikanów, 1941 œwiêcenia kap³añskie. Studiowa³ w Pary¿u, w Le Saulchoir, na
Sorbonie i w College de France. 1939 doktorat z teologii, od 1943 docent, a od
1956 profesor dogmatyki w Religionswissenschaftliches Institut Katolickiego
Uniwersytetu w Louvain. Od 1957 wyk³adowca teologii systematycznej na uniwersytecie w Nijmegen. W latach 1962-1965 na zaproszenie kardyna³a Bernarda
Alfrinka by³ doradc¹ (tzw. peritus) biskupów holenderskich obecnych na II Soborze Watykañskim. Wniós³ znacz¹cy wk³ad w treœæ kluczowych jego dokumentów:
konstytucji dogmatycznych Dei Verbum (O Objawieniu Bo¿ym) i Lumen gentium
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(o Koœciele). Jego przemyœlenia z tamtego okresu, pog³êbione i poszerzone, zawarte zosta³y w trzytomowej chrystologii. Oœrodkiem jego rozwa¿añ by³o pytanie,
jak chrzeœcijanin mo¿e prze¿ywaæ swoj¹ wiarê w obliczu wyzwañ wspó³czesnoœci, tzn. danych mu mo¿liwoœci ¿ycia w warunkach wolnoœci i równoœci. Jego
œmia³e wypowiedzi nie zawsze by³y oceniane pozytywnie przez Kongregacjê Nauki Wiary, która wszczê³a nawet przeciw jego pogl¹dom dochodzenie. Kongregacja zakwestionowa³a ortodoksyjnoœæ jego tez, zarzucaj¹c im odrzucanie Zmartwychwstania Chrystusa jako obiektywnej prawdy wiary. Szczególnie krytycznie
odnosi³a siê do jego pogl¹du, i¿ w wyj¹tkowych przypadkach Eucharystiê mogliby sprawowaæ œwieccy. Bibliografia jego publikacji liczy ok. 1100 pozycji. Kilka
jego ksi¹¿ek nale¿y do kanonu teologicznej klasyki.
Lit.: H. Bortnowska Edward Schillebeeckx, teolog spotkania, „Znak” 1968 nr 7–8

SCHLINK Edmund, ur. 6 III 1903, Darmstadt (Niemcy), zm. 20 V 1984, Heidelberg, niemiecki teolog luterañski; czo³owy reprezentant teologii ewangelickiej i
ekumenicznej w Niemczech. Odby³ studia teologiczne pod kierunkiem K. Bartha.
W 1934–39 docent w Gießen i Bethel; 1939–45 duszpasterz, cz³onek opozycyjnego
wobec nazizmu Koœcio³a Wyznaj¹cego. Od 1945 profesor teologii systematycznej
uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie 1946 za³o¿y³ pierwszy ekumeniczny instytut
uniwersytecki w Niemczech. Wspó³za³o¿yciel (1946) i cz³onek ekumenicznej grupy
roboczej teologów katolickich i ewangelickich w Niemczech oraz niemieckiego
ekumenicznego wydzia³u studiów (1950). Redaktor czasopism „Ökumenische
Rundschau” (1952–84) i „Kerygma und Dogma” (1955–84). Uczestnik pierwszych
zgromadzeñ ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów (Amsterdam 1948, Evanston
1954, New Delhi 1961, Uppsala 1968). Ceniony przez Koœcio³y prawos³awne za
swe uznanie dla teologii wschodniej. Dziêki pracy w ró¿nych gremiach ŒRK,
zw³aszcza w Komisji „Wiara i Ustrój”, zyska³ du¿y autorytet w œwiecie ekumenicznym. Uczestniczy³ w obradach Soboru Watykañskiego II jako oficjalny obserwator
z ramienia Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech. Od 1965 cz³onek nowo utworzonej Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego, a od 1971
— senatu Instytutu Ekumenicznego w Tantur k. Jerozolimy. Swymi publikacjami i
wyk³adami przyczyni³ siê do wyjaœnienia wielu kwestii teologicznych istotnych w
dialogu ekumenicznym (np. wspólnota Wieczerzy Pañskiej, eschatologiczny wymiar jednoœci chrzeœcijañskiej, metodologia ekumeniczna, koncyliarnoœæ). Ju¿ w latach 50. XX w. og³asza³ wstêpne prace teologiczne dotycz¹ce dialogu luterañskokatolickiego i luterañsko-prawos³awnego. W œwiecie luterañskim rozg³os przynios³a
mu praca Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften (1940), w œrodowiskach
ekumenicznych natomiast najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³y prace: Der kommende Christus und die kirchliche Tradition (1961) i Ökumenische Dogmatik.
Grundzüge (1983), obszerne dzie³o bêd¹ce poniek¹d podsumowaniem jego wieloletnich doœwiadczeñ w kontaktach miêdzywyznaniowych.
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SCHMEMANN Alexander, ur. 13 IX 1921, Revel, Estonia, zm. 13 XII 1983,
Crestwood (Nowy Jork, USA). 1940-45 studia teologiczne w Prawos³awnym Instytucie Teologicznym œw. Sergiusza w Pary¿u, gdzie do 1951 by³ profesorem historii Koœcio³a bizantyjskiego. W latach 50. XX w. by³ wiceprzewodnicz¹cym
Komisji M³odzie¿y i cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W latach 1951-83 by³ profesorem historii Koœcio³a i liturgiki w Prawos³awnym Seminarium Teologicznym œw. W³odzimierza w Crestwood; pod jego kierownictwem uczelnia ta sta³a siê oœrodkiem odnowy liturgicznej i eucharystycznej, instytucj¹ akademick¹ cenion¹ w œrodowiskach ekumenicznych. By³
zwolennikiem zjednoczenia prawos³awia w USA i ustanowienia autokefalicznego
Koœcio³a prawos³awnego w Ameryce, co dokona³o siê w 1970.
SCHÕNHERR Albrecht, ur. 11 IX 1911 w okolicach G³ubczyc (Œl¹sk Opolski), zm. 9 III 2009, Poczdam, teolog i biskup ewangelicki. 1929-33 studiuje teologiê ewangelick¹ w Tybindze i Berlinie, potem jest aktywny w Seminarium Kaznodziejskim w Finkenwalde (dziœ: Szczecin-Zdroje), prowadzonym z ramienia
Koœcio³a Wyznaj¹cego przez Dietricha Bonhoeffera. 1936 ordynacja na duchownego, praca duszpasterska w Greifswaldzie i Brüssow. Wcielony do Wehrmachtu
dostaje siê do niewoli. W 1946 zostaje superintendentem okrêgu koœcielnego
Brandenburg/Havel, w latach 1951-62 jest dyrektorem seminarium kaznodziejskiego w Brandenburgu, 1962 zostaje superintendentem generalnym Eberswalde.
Gdy po budowie muru dziel¹cego Berlin (1961) w³adze komunistyczne zabroni³y
wjazdu na teren NRD bp. K. Scharfowi, pe³ni przez 5 lat (1969-72) obowi¹zki
biskupa na obszarze koœcielnym znajduj¹cym siê na terenie NRD. W 1972 wybrany biskupem regionu wschodniego Koœcio³a Ewangelickiego Berlin-Brandenburg.
W latach 1969-81 by³ pierwszym przewodnicz¹cym Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich w NRD. By³ szczerym przyjacielem Polski i Polaków, czêsto odwiedza³
Polskê na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej. Z jego inicjatywy Koœcio³y
ewangelickie w NRD w³¹czy³y siê w budowê i wyposa¿enie Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
SCHÛTTE Heinz, ur. 15 X 1923, Essen, 1951 œwiêcenia kap³añskie, 1975
powo³any do Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie, gdzie kierowa³ referatem ds. stosunków Koœcio³a katolickiego z luteranami, reformowanymi i starokatolikami, potem wspó³pracownik Instytutu Ekumenicznego im. J.A. Möhlera
w Paderborn. Autor wielu wybitnych dzie³ z zakresu teologii ekumenicznej. 1993
opublikowa³ „Wiarê w rozumieniu ekumenicznym”, któr¹ opatrzy³ podtytu³em
„ekumenicznego katechizmu”.
SCHUTZ-MARSAUCHE Roger, ur. 12 V 1915, Provence (Szwajcaria), zm.
16 VIII 2005, Taizé (Francja), za³o¿yciel i przeor ekumenicznej Wspólnoty Taizé.
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Urodzi³ siê w rodzinie duchownego ewangelicko-reformowanego. W 1936–39
studiowa³ teologiê w Lozannie i Strasburgu. W 1940 przyby³ samotnie do Taizé k.
Cluny w pobli¿u linii demarkacyjnej, gdzie w zakupionym przez siebie domu
udziela³ schronienia ¯ydom i innym uciekinierom z nazistowskich Niemiec. W
porê ostrze¿ony, dziêki ucieczce unikn¹³ aresztowania. Po ordynacji na duchownego ewangelicko-reformowanego (1944) powróci³ z 2 przyjació³mi do Taizé,
gdzie opiekowa³ siê niemieckimi jeñcami wojennymi. W 1949 wraz z towarzyszami (7 protestantów) z³o¿y³ œluby celibatu, wspólnoty dóbr i pos³uszeñstwa. W
1952 napisa³ Regu³ê Wspólnoty, która w sposób szczególny poœwiêci³a siê sprawie
pojednania chrzeœcijan i pokoju na œwiecie. Oficjalny obserwator na Soborze Watykañskim II (zaproszony osobiœcie przez papie¿a Jana XXIII, 1958). Z up³ywem
czasu jego pobo¿noœæ nabra³a wielu rysów katolickich (np. kult maryjny), co spotyka³o siê niejednokrotnie z krytyk¹ ze strony jego wspó³wyznawców; tak¿e jego
rozumienie sakramentu Eucharystii sta³o siê bli¿sze tradycji katolickiej ni¿ ewangelickiej. Zyska³ autorytet przywódcy duchowego, zw³aszcza wœród m³odych
chrzeœcijan ró¿nych wyznañ. Laureat licznych nagród (m.in. Nagrody Wychowania dla Pokoju UNESCO 1988), autor prac o charakterze medytacyjnym, w tym
napisanych z Matk¹ Teres¹ z Kalkuty (Maryja 1988, Modlitwa — Ÿród³o wspó³czuj¹cej mi³oœci 1994, Zachowaæ we wszystkim pokój serca 1995); wydawa³ „List
z Taizé” w 35 jêzykach.
Lit.: G. Polak, Aposto³ pojednania (Brat Rober z Taizé), „Chrzeœcijanin w œwiecie” 1982 nr
109, s. 100-104. – A. Grzeœkowiak, Brat Roger Schutz, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1985
nr 3-4 (11-12), s. 193-195. – ten¿e, Roger Schutz doktorem honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1987 z. 1, s. 95-98. – K. Spink, Brat
Roger, za³o¿yciel Taizé, Kraków 1989. – A.J. Skowronek, Brat Roger Schutz – promotor pojednania, „Przegl¹d Powszechny”, 2006 nr 1. – M. WoŸniak, Jest ju¿ w domu swego Ojca (Br. Roger z
Taizé), „Jednota” 2005 nr 9-10, s. 20-21.

SEMENIUK Atanazy, ur. 1904, zm. 1996, Warszawa, duchowny prawos³awny, protoprezbiter, 1974-1996 proboszcz parafii katedralnej Œw. Marii Magdaleny
w Warszawie. W latach 60. i 70. XX w. uczestnik nabo¿eñstw ekumenicznych w
katolickim koœciele œw. Marcina, a tak¿e seminariów organizowanych w ramach
Studium Chrzeœcijañskiego Wschodu.
Lit.: K. Urban, Ks. Atanazy Semeniuk 1904-1996 (¯ycie d³ugie, trudne i ciekawe), Warszawa
2007.

SHENAN Lawrence Joseph, ur. 18 III 1898, Baltimore (Maryland), zm. 26
VIII 1984, tam¿e, arcybiskup Baltimore, kardyna³. Studia teologiczne odby³ w
Baltimore i Rzymie, gdzie w 1923 uzyska³ stopieñ doktora; 1922 œwiêcenia kap³añskie, 1945 nominacja na biskupa pomocniczego, 1961-74 biskupem Baltimore, 1965 nominacja kardynalska. Uczestnik Soboru Watykañskiego II, cz³onek
watykañskiego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Pionier ruchu ekumeniczne-

164

LEKSYKON EKUMENISTÓW

go w USA. Ustanowi³ tam pierwsz¹ Komisjê ds. Jednoœci Chrzeœcijan (1962). By³
pierwszym biskupem, który przemawia³ w œwi¹tyniach protestanckich i synagogach. 1965 Krajowa Konferencja Chrzeœcijan i ¯ydów w USA obdarzy³a go najwy¿szym odznaczeniem: Narodow¹ Odznak¹ Braterstwa. Pracowa³ tak¿e nad
zmniejszeniem wielowiekowej przepaœci miêdzy chrzeœcijañskim Wschodem a
Zachodem. 7 XII 1965 sta³ na czele delegacji papieskiej, która oznajmi³a o zniesieniu ekskomuniki miêdzy Rzymem a Konstantynopolem z 1054. By³ zdecydowanym obroñc¹ sprawiedliwoœci spo³ecznej i przeciwnikiem wszelkiej dyskryminacji rasowej. Uczestniczy³ w pogrzebie zamordowanego dzia³acza murzyñskiego, pastora baptystycznego Martina Luthera Kinga i uzna³ go za bohatera
narodowego.
SIEGMUND-SCHULTZE Friedrich, ur. 14 VI 1885, Görlitz, zm. 11 VII
1969, Soest (Westfalia), dzia³acz spo³eczno-polityczny, duchowny ewangelicki;
pionier ruchu ekumenicznego; profesor pedagogiki i etyki spo³ecznej w Berlinie
(od 1925) i Münster (od 1947). Wspó³za³o¿yciel (1914) i sekretarz miêdzynarodowy (do 1948) Œwiatowego Zwi¹zku Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy Narodami za
poœrednictwem Koœcio³ów (jako reprezentant tej organizacji 1928–38 czterokrotnie odwiedzi³ Polskê, ciesz¹c siê zaufaniem ewangelików Polaków i Niemców).
Odegra³ wa¿n¹ rolê w utworzeniu 2 nurtów ruchu ekumenicznego: Praktycznego
Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju Koœcio³a. Rozwój d¹¿eñ ekumenicznych
dokumentowa³ na ³amach redagowanego przez siebie kwartalnika „Die Eiche”
(1913–33) oraz jako autor publikacji bêd¹cych sprawozdaniami ze œwiatowych
konferencji ekumenicznych w Sztokholmie (1925) i Lozannie (1927). Wydawca
serii «Ekklesia» poœwiêconej sytuacji Koœcio³ów w ró¿nych krajach (t. 1–13
1930–41, jeden z tomów poœwiêcony Koœcio³om protestanckim w Polsce). W
1959 za³o¿y³ Ekumeniczne Archiwum w Soest. Siegmund-Schultze widzia³ œcis³y
zwi¹zek pomiêdzy urzeczywistnieniem sprawiedliwoœci spo³ecznej i pokoju miêdzynarodowego a orêdziem ekumenicznym, dlatego rozwija³ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹. Podczas I wojny œwiatowej zorganizowa³ opiekê nad
jeñcami wojennymi „Caritas inter arma”. Po wydaleniu z Niemiec (1933) przez
nazistów pracowa³ w Szwajcarii jako duszpasterz akademicki i wspó³tworzy³ miêdzynarodowy koœcielny komitet pomocy dla uchodŸców. Poza dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹ i walk¹ o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹, anga¿owa³ siê tak¿e w pracê pokojow¹. W 1914 za³o¿y³ Miêdzynarodowy Zwi¹zek Pojednania, ekumeniczn¹ organizacjê pokojow¹, reprezentuj¹c¹ konsekwentny pacyfizm oparty na wartoœciach
chrzeœcijañskich i humanistycznych (do œmierci przewodnicz¹cy sekcji niemieckiej tej organizacji). W 1957 utworzy³ centralny oœrodek ds. prawa i ochrony osób
sprzeciwiaj¹cych siê s³u¿bie wojskowej ze wzglêdu na przekonania religijne.
Lit.: K. Karski, Znaczenie ekumeniczne Friedricha Siegmunda-Schultzego dla Koœcio³ów ewangelickich w Polsce w okresie miêdzywojennym, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1993 z. 1, s. 119-131.
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SIMATUPANG Tahi Bonar, ur. 20 I 1920, Sidikalang, Sumatra (Indonezja),
zm. 1 I 1990, genera³, dzia³acz ekumeniczny. Ukoñczy³ królewsk¹ akademiê wojskow¹, po og³oszeniu niepodleg³oœci Indonezji (1945) uczestniczy³ w wojnie
obronnej i pokojowych negocjacjach z Holandi¹. Po wczesnym przejœciu na emeryturê ze stanowiska szefa sztabu si³ zbrojnych sta³ siê aktywny w ruchu ekumenicznym na p³aszczyŸnie krajowej, regionalnej i œwiatowej. W latach 1967-84 by³
przewodnicz¹cym Krajowej Rady Koœcio³ów w Indonezji, 1973-77 przewodnicz¹cym Chrzeœcijañskiej Konferencji Azji, 1968-75 cz³onkiem Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1975-83 cz³onkiem Prezydium ŒRK.
SKIERSKI Stefan Kazimierz, ur. 4 XII 1873, Kielce, zm. 31 I 1948, Warszawa, duchowny ewangelicko-reformowany. Po studia teologicznych w Dorpacie,
w 1900 ordynowany na duchownego, praca duszpasterska w Warszawie, Zelowie
i £odzi, w 1931 – I proboszczem w Warszawie i jednoczeœnie superintendentem
Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i wiceprezesem Konsystorza; za³o¿yciel
miesiêcznika „Jednota” (1926), jego redaktor naczelny do 1936. W 1945 wchodzi³
w sk³ad Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, w 1946 zosta³ wiceprezesem
Rady Ekumenicznej.
Lit.: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX w., Bielsko-Bia³a 1998, s. 279.

SKOWRONEK Alfons Józef, ur. 26 I 1928, Piekary Œl¹skie, teolog katolicki,
ekumenista, ksi¹dz. Studia: filozofia i teologia w ró¿nych oœrodkach krajowych
(Uniwersytet Jagielloñski, Katolicki Uniwersytet Lubelski) i zagranicznych (Nijmegen, Louvain, Paderborn, Münster), 1964 – doktorat (KUL), 1970 – habilitacja
(Münster), 1977 – profesor nadzwyczajny, 1985 – profesor zwyczajny. Œwiêcenia
kap³añskie – 1964. Od 1971 zwi¹zany z Akademi¹ Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego), pracowa³ w katedrze teologii dogmatycznej, a od 1982 by³ kierownikiem utworzonej z jego inicjatywy katedry teologii ekumenicznej; emerytura 1993. W latach 1977–96 cz³onek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, 1978–96 — Komisji Mieszanej
i Podkomisji ds. Dialogu Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu i Polskiej
Rady Ekumenicznej. Za³o¿yciel i 1993–98 przewodnicz¹cy polskiego oddzia³u
Œwiatowej Konferencji Religii dla Pokoju. Autor licznych publikacji podejmuj¹cych najwa¿niejsze problemy dialogu ekumenicznego; posiad³ umiejêtnoœæ pisania o sprawach trudnych jêzykiem dostêpnym dla szerszego ogó³u. Jego rozprawa
habilitacyjna Sakrament in der evangelischen Theologie der Gegenwart, która
ukaza³a siê w RFN (1971), by³a recenzowana przez trzech wybitnych teologów:
Edwarda Schillebeeckxa, Karla Rahnera i Josepha Ratzingera – obecnego papie¿a
Benedykta XVI. Organizator i uczestnik wielu ekumenicznych konferencji i sympozjów w kraju i za granic¹.
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Lit.: A. Grzeœkowiak, Ks. profesor Alfons Skowronek – w 60-lecie urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1988, z. 1 (21), s. 117-119. – G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa
1999, s. 328-329. – M. Czajkowski, Jubileusz ks. prof. dr. hab. Alfonsa Skowronka, „Biuletyn
Ekumeniczny” 2004 nr 3-4, s. 25-26.

SKYDSGAARD Kristen Ejner, ur. 15 XI 1902, Fünen (Dania), zm. 9 II 1990,
Kopenhaga, profesor dogmatyki na Uniwersytecie w Kopenhadze (1940-73),
uczestnik dialogu ekumenicznego. Jako cz³onek Komisji Wiara i Ustrój (1952-68)
Œwiatowej Rady Koœcio³ów zaj¹³ siê szczególnie problematyk¹ „Pismo i Tradycja”, która absorbowa³a go nieustannie. W 1957 zostaje cz³onkiem powo³anej
przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ (ŒFL) Komisji Badañ Ekumenicznych.
Przyczyni³ siê do powo³ania luterañskiego Instytutu Badañ Ekumenicznych w
Strasburgu; 1964-74 by³ wiceprzewodnicz¹cym kuratorium Instytutu. Jako oficjalny obserwator ŒFL bra³ udzia³ w Soborze Watykañskim II; w przemówieniu skierowanym do papie¿a Paw³a VI podkreœli³ koniecznoœæ badañ nad doktryn¹ chrzeœcijañsk¹ w jej wymiarze historycznym. Sta³o siê ono dla papie¿a impulsem do
utworzenia Instytutu Ekumenicznego w Tantur k. Jerozolimy. W latach 1965-77
by³ cz³onkiem oficjalnej komisji dialogu miêdzy przedstawicielami Koœcio³a
rzymskokatolickiego i ŒFL.
SÕDERBLOM Nathan, ur. 15 I 1866, Trönö (Szwecja), zm. 12 VII 1931, Uppsala (tam¿e), szwedzki teolog luterañski, religioznawca, ekumenista. W 1883
podj¹³ studia teologiczne w Uppsali, dzia³a³ w Zwi¹zku Studentów ds. Misji. W
1890 delegat na Chrzeœcijañsk¹ Konferencjê Studentów w USA, gdzie nawi¹za³
kontakt z ewangelist¹ D. Moodym i pionierem ruchu ekumenicznego J. Mottem.
W 1893 ordynowany na duchownego, 1894–1901 duszpasterz parafii szwedzkiej
w Pary¿u, jednoczeœnie kontynuowa³ studia w zakresie religioznawstwa na Sorbonie. W 1901–14 profesor historii i filozofii religii uniwersytetu w Uppsali, 1912–
14 pierwszy profesor historii religii na uniwersytecie w Lipsku. Od 1914 arcybiskup Uppsali i prymas Koœcio³a Luterañskiego Szwecji. Wybitny historyk religii,
twórca szwedzkiej szko³y religioznawczej. Autor prac poœwiêconych religii staroirañskiej, m.in. La vie future d’apres de mazdéisme [‘¿ycie poœmiertne wed³ug
mazdaizmu’] (1901). W dziele Der Ursprung des Gottesglaubens: Untersuchungen über die Anfänge der Religion [‘kszta³towanie siê wiary w Boga: studia nad
pierwocinami religii’] (1914) streœci³ szerok¹ dyskusjê na temat najstarszych form
religii. Uprawia³ porównawcz¹ historiê religii w duchu ekumenicznym w celu
wykazania ¿ywej wiary w Boga we wszystkich wierzeniach œwiata. Jako teoretyk
religii przyjmowa³ 3 Ÿród³a religii: wiarê w duchy (animizm), wiarê w mana i wiarê w Boga jako prastwórcê. Obok chrzeœcijañskiej „religii Objawienia” dopuszcza³ istnienie „religii naturalnej”, jednoczeœnie g³osi³ przekonanie o wyj¹tkowoœci
wiary chrzeœcijañskiej. Tej problematyce poœwiêci³ prace: Natürliche Theologie
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und die allgemeine Religionsgeschichte (1914) oraz wydan¹ poœmiertnie The Living God: Basal Forms of Personal Religion (1933). Przejœciowo uleg³ wp³ywom
liberalnej teologii protestanckiej, ceni³ dzie³a A. Ritschla, a tak¿e P. Sabatiera,
zw³aszcza za rozró¿nienie miêdzy aktem wiary (fides qua creditur) a wyra¿aniem
wiary w formu³ach dogmatycznych (fides quae creditur). W swoim chrystocentryzmie by³ wiernym uczniem M. Lutra, którego doktrynie poœwiêci³ tom studiów
Humor och melankoli och andra Lutherstudier (1919). Podczas pobytu we Francji
interesowa³ siê modernizmem katolickim (Religionsproblemet inom katolicism
och protestantism, 1910). Istotn¹ rolê w rozwoju duchowym i intelektualnym
Söderbloma odegra³o tak¿e prawos³awie. Zaanga¿owany w sprawê zjednoczenia
chrzeœcijan, w 1911 na zaproszenie Motta uczestniczy³ w konferencji Œwiatowego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich w Stambule, które by³o jednym z pierwszych spotkañ inicjuj¹cych autentyczny dialog miêdzy chrzeœcijanami Wschodu i
Zachodu. Odt¹d Söderblom propagowa³ na Zachodzie wiedzê o prawos³awiu,
m.in. zaprasza³ do Uppsali z wyk³adami goœcinnymi jego czo³owych przedstawicieli. Po wybuchu I wojny œwiatowej jako zwierzchnik Koœcio³a szwedzkiego
podj¹³ dzia³ania na rzecz pokoju, m.in. usi³owa³ doprowadziæ (bezskutecznie) do
konferencji z udzia³em przywódców koœcielnych z ró¿nych krajów, organizowa³
pomoc dla jeñców i ofiar wojny. W 1919 wyst¹pi³ z propozycj¹ „stworzenia rady
ekumenicznej, która przemawia³aby wspólnym g³osem w imieniu ca³ego chrzeœcijañstwa”, póŸniej zabiega³ o zwo³anie reprezentatywnej konferencji chrzeœcijan
poœwiêconej wspó³pracy Koœcio³ów w sprawach „praktycznych” (niedoktrynalnych): politycznych, spo³ecznych, moralnych i ekonomicznych. W 1925 zorganizowa³ I Œwiatow¹ Konferencjê Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w
Sztokholmie (1925), która zgromadzi³a ponad 600 reprezentantów Koœcio³ów protestanckich, anglikañskich i prawos³awnych z 37 krajów œwiata (mimo zabiegów
Söderbloma w konferencji nie wzi¹³ udzia³u ¿aden przedstawiciel Koœcio³a rzymskokatolickiego). Po konferencji stan¹³ na czele Komitetu Kontynuacji Pracy. W
1930 otrzyma³ Pokojow¹ Nagrodê Nobla.
Lit.: K. Karski, Nathan Söderblom – prekursor ruchu ekumenicznego, „Jednota” 1968 nr 6, s.
6-8 – ten¿e, Nathan Söderblom — inicjator Ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa, „¯ycie Katolickie” 1984 nr 10, s. 96-108.

SO£OWJOW W³adimir, ur. 16 (28) I 1853, Moskwa, zm. 31 VII (13 VIII)
1900, Uskoje k. Moskwy, rosyjski filozof, teolog, poeta i publicysta. Reprezentowa³ chrzeœcijañstwo, w którym stara³ siê po³¹czyæ religiê i filozofiê, gnostykê i
mistykê, wschodni¹ wiarê i zachodnie myœlenie. Od 1882 coraz bardziej dostrzega³ s³aboœci Koœcio³a prawos³awnego i zalety rzymskokatolickiego. W licznych
dzie³ach literackich i aktywnoœci koœcielno-politycznej szuka³ dróg do ponownego
zjednoczenia Koœcio³ów. W Rosji uwa¿ano go za zdrajcê, jego katoliccy przyjaciele w Pary¿u – za konwertytê. Po 1889 rezygnuje ze swoich utopijnych planów i
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próbuje stworzyæ system „pozytywnej filozofii chrzeœcijañskiej”, w którym
wieczna prawda chrzeœcijañstwa mia³a otrzymaæ odpowiedni¹, absolutnie rozs¹dn¹ formê. Propagowan¹ przez siebie religiê nazwa³ „religi¹ Ducha Œwiêtego,
która jest szersza i zarazem bogatsza pod wzglêdem treœci od wszystkich poszczególnych religii”. Uwa¿a³, ¿e w obliczu wzrastaj¹cego zagro¿enia ludzkoœci przez
moce z³a chrzeœcijanie wszystkich wyznañ musz¹ zjednoczyæ siê wokó³ Rzymu
jako uprawnionym i tradycyjnym centrum œwiata chrzeœcijañskiego. W 1896
przyj¹³ komuniê z r¹k kap³ana znajduj¹cego siê w unii z Rzymem, nie wystêpuj¹c
jednak z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Przed œmierci¹ wyspowiada³ siê i
przyj¹³ komuniê z r¹k kap³ana prawos³awnego.
Lit.: G.L. Kline, Pojednanie Koœcio³a wschodniego i zachodniego. Plan ekumeniczny W³odzimierza So³owjowa (1881-1896) i wspó³czeœni mu krytycy, „Przegl¹d Powszechny” 1992 nr 3, s.
370-391. – P.Przesmycki, So³owiow – ¿ycie i postaæ rosyjskiego filozofa, „W Drodze” 2002 nr 2,
s. 64-72

STAHL Barbara, ur. 9 VIII 1939, Warszawa, ¿ona Jerzego, cz³onkini Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego, wieloletnia redaktor miesiêcznika „Jednota”. W
1961 ukoñczy³a Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego (polonistykê), od 1962 zwi¹zana z „Jednot¹”, w latach 1964-1992 jako sekretarz, od 1993
do 1995 jako redaktor naczelny. W swej wieloletniej pracy redakcyjnej stara³a siê
realizowaæ z powodzeniem zadania zawarte w podtytule: „Pismo religijno-spo³eczne poœwiêcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii”. W swoich publikacjach podejmowa³a trudne tematy spo³eczne (np. problem przerywania ci¹¿y), biblijno-teologiczne (stosunek ewangelików reformowanych do Matki Jezusa) i
ekumeniczne (krytyczna ocena dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej w okresie PRL; analiza wypowiedzi papieskich podczas pielgrzymek Jana Paw³a II do
Ojczyzny pod k¹tem ekumenicznym; refleksja nad przysz³oœci¹ polskiego ekumenizmu). W latach 1975-86 wspólnie z mê¿em, duchownym ewangelicko-reformowanym, i rad¹ parafialn¹ w £odzi by³a zaanga¿owana w niesienie pomocy nie tylko ludziom chorym, starym i samotnym, ale tak¿e przeœladowanym za przekonania polityczne.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 464.

STAHL Jerzy, ur. 13 VI 1939, Warszawa, zm. 16 II 1997, Warszawa, m¹¿
Barbary, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. 1964-69 studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1970 ordynowany na duchownego, wikariusz w parafii warszawskiej, jednoczeœnie obs³uga
duszpasterska parafii w diasporze (¯yrardów, ¯ychlin k. Konina). W latach 197486 duszpasterz w £odzi. 1980-95 radca duchowny Konsystorza, w 1995 wybrany
notariuszem Synodu i powo³any na stanowisko redaktora naczelnego „Jednoty”.
Reprezentowa³ Koœció³ w Komisji Wspó³pracy z Koœcio³ami ewangelickimi – au-
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gsburskim i metodystycznym. W okresie stanu wojennego organizowa³ olbrzymi¹
pomoc z darów zagranicznych dla internowanych i wyrzuconych z pracy osób
spoza Koœcio³a oraz ich rodzin. W XV rocznicê stanu wojennego Solidarnoœæ
Podbeskidzia uhonorowa³a go pami¹tkowym medalem. By³ autorem wielu artyku³ów na temat historii i doktryny Koœcio³a reformowanego.
Lit.: Zwyk³y niezwyk³y. Pamiêci ksiêdza Jerzego Stahla, Warszawa 2009.

STÄHLIN Wilhelm, ur. 24 IX 1883, Gunzenhausen (Bawaria), zm. 16 XII
1975, Prien (Chiemsee), biskup ewangelicki, ekumenista. 1917-25 praca duszpasterska w Norymberdze, od 1926 profesor teologii praktycznej w Münster, 194552 biskup Koœcio³a Ewangelickiego Oldenburga. Odegra³ wiod¹c¹ rolê na III
Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Lund
(1952). Pionier dialogu ewangelicko-katolickiego w Niemczech; od 1946 wraz z
arcybpem L. Jaegerem kierowa³ Ekumeniczn¹ grup¹ robocz¹ teologów katolickich i ewangelickich.
STANKIEWICZ Micha³, ur. 12 IX 1923, Bia³owie¿a, zm. 21 II 1985, Warszawa, polonista, duchowny baptystyczny. W 1943 przyjmuje chrzest na wyznanie
wiary, 1947-49 studia teologiczne w baptystycznym Seminarium Teologicznym
w Malborku, 1949-53 studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. 194953 s³u¿ba kaznodziejska w zborze w Krakowie, potem do 1967 praca nauczyciela
jêzyka polskiego. W 1962 wybrany w sk³ad Naczelnej Rady Koœcio³a (NRK),
1967 ordynowany na prezbitera, 1968 wybrany na urz¹d Prezesa NRK; przewodzi³ Koœcio³owi do 1980 i od 1984. By³ inicjatorem wielu sympozjów i konferencji o charakterze ekumenicznym, w latach 1978-80 reprezentowa³ Polski Koœció³
Chrzeœcijan Baptystów w Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. By³ uznanym kaznodziej¹ na wielu nabo¿eñstwach w ramach Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Zorganizowa³ i koordynowa³ w 1978 kampaniê ewangelizacyjn¹ znanego baptystycznego ewangelisty amerykañskiego Billy Grahama, która odbywa³a siê w koœcio³ach ró¿nych
tradycji, tak¿e w œwi¹tyniach katolickich. Jako zwierzchnik Koœcio³a wchodzi³ z
urzêdu w sk³ad Prezydium PRE.
Lit.: A. Grzeœkowiak, Ks. Micha³ Stankiewicz (1923-1985), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986, s. 1 (13), s. 109-110. – A. Seweryn, Stankiewicz Micha³ (1925-1983), w: tego¿, Leksykon baptystów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2007, s. 166-169.

STAALSETT Gunnar, ur. 10 II 1935, Nordkapp (Norwegia), luterañski teolog
i dzia³acz polityczny, biskup. Teologiê studiowa³ w Norwegii, RFN i USA. Od
1961 pracowa³ jako duszpasterz studencki i wyk³adowca teologii systematycznej
w szkole misyjnej w Stavanger. W 1972 przechodzi do ¿ycia politycznego, zostaj¹c sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Koœcielnych i Edukacji, w latach

170

LEKSYKON EKUMENISTÓW

1977-79 stoi na czele ch³opskiej Partii Centrum, 1977-81 pose³ do parlamentu
norweskiego. Potem znów wraca do s³u¿by koœcielnej, w 1982 zostaje sekretarzem generalnym Norweskiego Towarzystwa Biblijnego, w latach 1983-85 cz³onkiem Komitetu Naczelnego i Wykonawczego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK),
1985 wybrany sekretarzem generalnym Œwiatowej Federacji Luterañskiej, pe³ni³
tê funkcjê przez 9 lat. W oœwiadczeniu z³o¿onym po wyborze stwierdzi³, ¿e ŒFL
jest dla niego raczej platform¹ otwart¹ na przemiany ekumeniczne ni¿ „zamkniêtym pomieszczeniem s³u¿¹cym dyskusjom wewn¹trzluterañskim”. Zapowiedzia³
zacieœnienie wspó³pracy z ŒRK i Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich. By³ rzecznikiem ró¿nych inicjatyw pokojowych i dzia³añ na rzecz równouprawnienia rasowego. W 1994, po odejœciu z ŒFL, zosta³ rektorem seminarium teologii praktycznej na Uniwersytecie w Oslo. Ukoronowaniem jego s³u¿by koœcielnej by³ wybór
w 1998 na stanowisko biskupa Oslo, z czym wi¹¿e siê funkcja prymasa Norwegii.
Przez wiele lat by³ tak¿e cz³onkiem 5-osobowego kolegium przyznaj¹cego pokojow¹ nagrodê Nobla. W 2005 przeszed³ na emeryturê.
Lit.: K. Za³êski, Gunnar Staalset – nowy sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1985 z. 3-4 (11-12), s. 192-193.

STÖHR Martin, ur. 30 VIII 1932, Singhofen, duchowny ewangelicki, jeden z
najwiêkszych animatorów dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Socjologiê i teologiê ewangelick¹ studiowa³ w Moguncji, Bonn i Bazylei, by³ ksiêdzem parafialnym w Wiesbaden i duszpasterzem studenckim w Darmstadt, 1969 zwi¹za³ siê z
Akademi¹ Ewangelick¹ w Arnoldshain, najpierw jako kierownik ds. studiów, potem jako wieloletni dyrektor; anga¿owa³ siê szczególnie na trzech polach: pojednanie polsko-niemieckie, walka z apartheidem i dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski.
1986 profesor teologii systematycznej w Siegen, 1990-98 przewodnicz¹cy Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Honorowe doktoraty uniwersytetów
Moguncji (1993) i Pradze (1998).
STYLIANOS, Harkianakis, ur. 29 XII 1935, Rathimnon na Krecie. Studia
teologiczne i filozoficzne w Akademii Teologicznej na wyspie Chalki, 1958 œwiêcenia kap³añskie, dalsze studia w Bonn (teologia fundamentalna i filozofia religii),
1964 prze³o¿onym klasztoru patriarchalnego ko³o Salonik, od 1970 biskup, 1975
arcybiskup metropolita Australii. Uczestnik IV i V Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1968-78 cz³onek i wspó³przewodnicz¹cy Mieszanej Komisji Doktrynalnej Anglikañsko-Prawos³awnej, od 1980 wspó³przewodnicz¹cy
Mieszanej Komisji Katolicko-Prawos³awnej. Od 1975 wyk³ada³ teologiê prawos³awn¹ na Uniwersytecie w Sydney. W 1985 otrzyma³ honorowy doktorat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Lit.: W. Hryniewicz, Metropolita Stylianos Harkianakis – biskup i teolog w s³u¿bie pojednania Koœcio³ów, „Biuletyn Ekumeniczny” 1985 nr 4, s. 30-39.
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SUESS Adolf Karol, ur. 22 V 1887, Radom, zm. 3 VII 1952, Warszawa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, profesor Wydzia³u Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1944 by³ jednym z trzech g³ównych autorów Konfesji Polskiej, podstawy ideowej Tymczasowej Rady Ekumenicznej.
SWIE¯AWSKI Stefan, ur. 10 II 1907, Ho³ubie (hrubieszowskie), zm. 18 V
2004, Warszawa, historyk filozofii œredniowiecznej, œwiecki audytor Soboru Watykañskiego II (jedyny z krajów komunistycznych), przez wiele lat anga¿owa³ siê
na rzecz rehabilitacji Jana Husa, w tej sprawie prowadzi³ rozleg³¹ korespondencjê
z Janem Paw³em II.
Lit.: G. Polak, Profesor Stefan Swie¿awski (1907-2004), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
2004, z. 2 (55), s. 141-143.

SZAREK Jan, ur. 13 II 1936, Bielsko (ob. Bielsko-Bia³a), biskup ewangelicki, dzia³acz ekumeniczny. W 1956–60 studiowa³ w Chrzeœcijañskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie i na uniwersytecie w Halle. W 1960 ordynowany na
duchownego Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego (luterañskiego). Od 1980 senior diecezji cieszyñskiej, organizator dorocznych tygodni ewangelizacyjnych w
Dziêgielowie. W 1980 cz³onek Synodu Koœcio³a, 1984–91 — radca Konsystorza, 1991–2000 biskup (zwierzchnik) Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego,
wspiera³ szczególnie dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹ i diakonijn¹ (charytatywn¹).
W 1993–2001 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, 1998–2001 wspó³przewodnicz¹cy Komisji Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a PRE. Doprowadzi³ do wspólnoty o³tarza i ambony miêdzy Koœcio³em ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-metodystycznym (1994), a tak¿e do utworzenia Komisji
katolicko-luterañskiej (2000). Uczestnik dwóch Zgromadzeñ Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów: w Canberze (1991) i Harare (1998); w latach 1991–98
cz³onek Komitetu Naczelnego ŒRK. Laureat Nagrody Brata Alberta Adama
Chmielowskiego w dziedzinie ekumenizmu. Wyda³ zbiór kazañ •ród³o ¿ycia i
œwiat³oœci (1996).
Lit.: W s³u¿bie Wcielonego S³owa. Ksiêga pami¹tkowa (z okazji 60. rocznicy urodzin ks. bpa
Jana Szarka), Bielsko-Bia³a 1996. – G. Polak, Biskup Jan Szarek — w 65. rocznicê urodzin,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2001 nr 1 (47), s. 149-154.

SZCZEPKOWSKI Józef, ur. 12 XII 1890, Brooklyn (USA), zm. 30 I 1974,
Toruñ, w latach 20. XX w. pastor metodystyczny w diecezji Michigan, potem
przenosi siê na sta³e do Polski; podczas drugiej wojny œwiatowej, wysiedlony z
Torunia, zamieszkuje w Warszawie, gdzie pracuje jako duchowny w zborze metodystycznym, po zakoñczeniu wojny kieruje zborem w Krakowie, 1950-1954 rektor Seminarium Teologicznego w Klarysewie kolo Warszawy, 1955 dyrektor
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Szko³y Jêzyka Angielskiego w Warszawie, 1957-1969 superintendent naczelny.
Jako zwierzchnik Koœcio³a wchodzi³ z urzêdu w sk³ad Prezydium Polskiej Rady
Ekumenicznej.
SZENUDA III, Nasir Gaidy Rafael in Abnoub, ur. 3 VIII 1923, prowincja
Asiu (Egipt Górny), zm. 17 III 2012, Kair, jego oficjalny tytu³: „papie¿ Aleksandrii i patriarcha stolicy œw. Marka”; uchodzi³ za 117 nastêpcê œw. Marka.
Studiowa³ teologiê, archeologiê i historiê, w 1954 wstêpuje do klasztoru Deires-Suran w Wadi Natron, 1955 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie, 1962 œwiêcenia
biskupie, 1971 staje na czele Koœcio³a, 1981-85 przebywa na zes³aniu w klasztorze Anba Bishoy na rozkaz prezydenta Anwara el-Sadata. Od œwiêceñ biskupich anga¿owa³ siê w dialog ekumeniczny. W 1971 reprezentowa³ Koœció³ w
nieoficjalnych konsultacjach miêdzy teologami katolickimi i orientalno-prawos³awnymi zorganizowanych przez wiedeñsk¹ Fundacjê „Pro Oriente” w Wiedniu. W maju 1973 z³o¿y³ wizytê w Watykanie jako pierwszy patriarcha aleksandryjski Koœcio³a Koptyjskiego, przy tej okazji z papie¿em Paw³em VI podpisa³
wspóln¹ deklaracjê chrystologiczn¹, k³ad¹c¹ nacisk na wspólne dziedzictwo
wiary obu podzielonych Koœcio³ów. W 2000 r. spotka³ siê z pielgrzymuj¹cym do
Egiptu Janem Paw³em II. W 1989 otworzy³ spotkanie Miêdzynarodowej Komisji Dialogu Ekumenicznego, której koñcowe oœwiadczenie podkreœla³o wspólnotê wiary koptów i prawos³awych. VII Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Canberze (1991) wybra³o go w sk³ad 8-osobowegto prezydium
Rady. Wielokrotnie wystêpowa³ w obronie praw chrzeœcijan, padaj¹cych ofiar¹
muzu³mañskiego fundamentalizmu.
SZEPTYCKI Andrzej, ur. 29 VII 1865, Przy³bice k. Jaworowa, zm. 1 XI
1944, Lwów. W 1888 porzuci³ ¿ycie œwieckie, wstêpuj¹c do zakonu bazylianów w Dobromilu. W 1892 sk³ada œluby zakonne i zostaje wyœwiêcony na kap³ana, 1899 mianowany biskupem ordynariuszem stanis³awowskim, w 1900
mianowany przez papie¿a Leona XIII metropolit¹ halicko-lwowskim. By³
rzecznikiem idei zjednoczenia prawos³awia z grekokatolicyzmem, a tak¿e
zjednoczenia wszystkich Ukraiñców w jednej wierze. Od 1903 przez kilka lat
prowadzi³ korespondencjê z prawos³awnym arcybiskupem wo³yñskim i ¿ytomierskim Antonim (Chrapowickim), w toku której obydwaj hierarchowie usi³owali przekonaæ siê wzajemnie do dogmatycznych racji swoich wyznañ. By³
aktywnym uczestnikiem odbywaj¹cych siê w latach 1907-1936 Kongresów
Welehradzkich, przedsiêwziêcia zmierzaj¹cego do zbli¿enia katolicko-prawos³awnego. W 1938, wobec rozpoczêtej przez w³adze administracyjne województwa lubelskiego przy u¿yciu Wojska Polskiego masowej akcji burzenia
cerkwi i kaplic prawos³awnych na Che³mszczyŸnie i Polesiu lubelskim, wyda³
list pasterski, protestuj¹c przeciw takim dzia³aniom. W czasie okupacji hitle-
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rowskiej ukrywa³ w swoim pa³acu dwóch rabinów ¿ydowskich. Przy wspó³pracy swego brata Klemensa, ówczeœnie ihumena klasztoru studytów w Uniowie, zorganizowa³ w oparciu o klasztory bazylianów ca³¹ sieæ pomocy ¯ydom,
dziêki której uratowano co najmniej kilkaset osób. Uwa¿a³ Holocaust za barbarzyñstwo. Na wniosek ocalonych z Holocaustu przez metropolitê, w Izraelu
wznowiono postêpowanie w sprawie przyznania mu poœmiertnie medalu Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata.
Lit.: R. Torzecki, Postawa Metropolity (Andrzej Szeptycki), „WiêŸ” 1988 nr 7-8, s. 99-115. –
B. Pañczak, Metropolita Szeptycki wobec tragedii Che³mszczyzny, „Biuletyn Ekumeniczny” 1999
nr 1, s. 89-92.

SZERUDA Jan, ur. 26 XII 1889, Wêdrynia (Œl¹sk Cieszyñski), zm. 21 III
1962, Warszawa, teolog, biskup ewangelicki, dzia³acz ekumeniczny. Studiowa³
teologiê w Wiedniu i Halle oraz w Bazylei. W 1920–54 (z przerw¹ 1939–45)
pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, od 1922 profesor, od 1929 kierownik
katedry egzegezy Starego Testamentu i jêzyka hebrajskiego tam¿e; 1954–62
wyk³ada³ w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W okresie
miêdzywojennym m.in. prezes Zwi¹zku Polskich Towarzystw i Zborów Ewangelickich w Polsce oraz Towarzystwa Badañ Dziejów Reformacji w Polsce.
Uczestnik Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa
w Sztokholmie (1925) i Oxfordzie (1937), II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów
ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a w Edynburgu (1937) oraz I Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Amsterdamie (1948), gdzie zosta³ wybrany w
sk³ad Komitetu Naczelnego ŒRK. W 1945 zosta³ wiceprezesem Rady Koœcio³ów Protestanckich w Polsce. Od 1942 by³ w sk³adzie Tymczasowej Rady Ekumenicznej, w 1944 sygnatariuszem Konfesji Polskiej, po ukonstytuowaniu siê
Polskiej Rady Ekumenicznej (1946) jeden z jej wiceprezesów. W 1945 powo³any tymczasowo przez ogólnopolsk¹ konferencjê ksiê¿y na biskupa Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, 1951 zrezygnowal z funkcji pod naciskiem w³adz
komunistycznych. Zas³u¿ony dla odbudowy zrujnowanego wskutek wojny ¿ycia
koœcielnego. Opublikowa³ Zarys dziejów teologii ewangelickiej w Polsce
(1953). Poza badaniami nad Starym Testamentem i dziejami teologii ewangelickiej w Polsce pracowa³ tak¿e nad histori¹ polskiego piœmiennictwa ewangelickiego (Pocz¹tki piœmiennictwa ewangelickiego na Œl¹sku Cieszyñskim 1923, Bibliografia polsko-ewangelicka XIX i XX wieku 1925). Uczestniczy³ w pracach
komisji powo³anej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w celu
opracowania nowego przek³adu Pisma Œwiêtego; prze³o¿y³ 22 ksiêgi Starego
Testamentu (ca³oœæ wydana 1975).
Lit.: B. Enholc-Narzyñska Dwie sylwetki ewangelickich t³umaczy Pisma Œwiêtego, w: Si³a
poselstwa, Warszawa 1996. – K. Karski Biskup Jan Szeruda jako ekumenista, „Myœl Protestancka” 2002 nr 1, s. 55-62.
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SZLAGA Jan Bernard, ur. 24 V 1940, Gdynia, zm. 25 IV 2012, Pelplin, biskup katolicki, profesor biblistyki. Studia: 1957-63 – Wy¿sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, 1965-69 – Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1970 – doktorat z
teologii, 1972-73 – Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 1973 – licencjat z nauk
biblijnych, 1976 – habilitacja, 1983 – profesor nadzwyczajny. S³u¿ba w Koœciele:
1963 – œwiêcenia kap³añskie, 1963-1988 praca na KUL, 1988 – sakra biskupia,
biskup pomocniczy diecezji che³miñskiej, 1992 – biskup ordynariusz pelpliñski.
Od 1989 – cz³onek Komisji (od 1996: Rady) Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu,
od 1997 – cz³onek Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej
Rady Ekumenicznej.
G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 361-362.

SZYMAÑSKI Stanis³aw, ur. 1918, zm. 23 VII 1982, Warszawa, duchowny
katolicki, jezuita. W latach 60. XX w. anga¿uje siê w prace ekumeniczne przez
opracowywanie kazañ i czêœci liturgicznej dla skryptu na Tydzieñ Modlitwy o
Jednoœæ Chrzeœcijan, wydawanego przez Oœrodek Ekumeniczny Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Pisa³ te¿ artyku³y o tematyce ekumenicznej dla „Homo Dei”
i „Ateneum Kap³añskiego”. Od 1963 czynny uczestnik naukowych sesji i rekolekcji ekumenicznych dla ksiê¿y w Laskach. W latach 1966-1980 cz³onek, od 1974
do 1978 – sekretarz Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, 1974-77 cz³onek
Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu.

175

LEKSYKON EKUMENISTÓW

T
TAVARD George H., ur. 6 II 1922, Nancy (Francja), zm. 13 IV 2007,
Pary¿, teolog katolicki, animator dialogu ekumenicznego. 1947 œwiêcenia kap³añskie, 1949-1951 naucza teologii w Surrey (Anglia). Potem emigruje do
USA, gdzie od 1959 jest profesorem teologii w Mount Mercy College w Pittsburghu (Pensylwania). W okresie póŸniejszym, a¿ do 1990, by³ te¿ wyk³adowc¹
w Methodist Theological School w Delaware (Ohio). D¹¿eniami ekumenicznymi interesowa³ siê jeszcze przed Soborem Watykañskim II. Plonem jego badañ
by³a historia ruchu ekumenicznego, która ukaza³a siê w jêzyku francuskim w
1960 (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 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 Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Montrealu (1963). W latach 1967-68
reprezentowa³ stronê katolick¹ w komitecie przygotowuj¹cym oficjalny dialog
katolicko-anglikañski na szczeblu œwiatowym; bra³ te¿ udzia³ w pierwszej fazie oficjalnych rozmów (1971-1981). Potem, przez blisko 25 lat (1982-2006),
by³ zaanga¿owany w dialog katolicko-metodystyczny na p³aszczyŸnie œwiatowej. Bra³ te¿ udzia³ w rozmowach katolicko-luterañskich na terenie USA. W
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1973 wyda³ ksi¹¿kê poœwiêcon¹ kobietom w tradycji chrzeœcijañskiej, w której
wyrazi³ pogl¹d, ¿e ich dopuszczenie do urzêdu duchownego jest niezbêdne dla
przetrwania Koœcio³a. Opowiada³ siê tak¿e za zniesieniem celibatu.
Lit. K. Karski, In memoriam (wspomnienie zmar³ych ekumenistów), „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2008, z. 2 (63), s. 149-150.

TEMPLE William, ur. 15 X 1881, Exeter, zm. 26 X 1944, Westgate-on-Sea
(Anglia), anglikañski arcybiskup Canterbury, pionier ruchu ekumenicznego. Syn
arcybiskupa Canterbury, studiowa³ teologiê w Oxfordzie (1900–04), nastêpnie
wyk³ada³ w tamtejszym Queen’s College. Po œwiêceniach kap³añskich (1909)
duszpasterz w Londynie. Wieloletni przewodnicz¹cy stowarzyszenia kszta³c¹cego
robotników, cz³onek Partii Pracy (w okresie, gdy Koœció³ Anglii by³ niemal ca³kowicie identyfikowany z Parti¹ Konserwatywn¹). W 1921 nominowany na biskupa
Manchesteru, od 1929 arcybiskup Yorku, od 1942 arcybiskup Canterbury i honorowy prymas Wspólnoty Anglikañskiej. Wczeœnie podj¹³ wspó³pracê z rodz¹cym
siê ruchem ekumenicznym. Uczestnik I (Edynburg 1910) i II Œwiatowej Konferencji Misyjnej (Jerozolima 1928, ekspert teologiczny, g³ówny autor koñcowego
orêdzia). Aktywny wspó³pracownik ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa, uczestnik jego konferencji œwiatowych w Sztokholmie (1925) i Oxfordzie (1937). Po
œmierci bpa Ch. Brenta (1929) przewodnicz¹cy Komitetu Kontynuacji Pracy Ruchu Wiara i Ustrój Koœcio³a, organizator II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds.
Wiary i Ustroju Koœcio³a w Edynburgu (1937). Inicjator zespolenia ruchów Praktycznego Chrzeœcijañstwa oraz Wiary i Ustroju i powo³ania Œwiatowej Rady Koœcio³ów; stan¹³ na czele jej Komitetu Tymczasowego, utworzonego w Utrechcie
1938. By³ te¿ jednym z g³ównych inicjatorów Brytyjskiej Rady Koœcio³ów
(1942). Podczas II wojny œwiatowej podj¹³ wspó³pracê z miejscowym Koœcio³em
rzymskokatolickim. Autor dzie³ z zakresu teologii i etyki spo³ecznej, m.in.: Mens
Creatrix (1917), Christus Veritas (1924), Nature, Man and God (1934), Christianity and Social Order (1942).
Lit.: K. Karski Arcybiskup William Temple — kontynuator dzie³a zbli¿enia Koœcio³ów w dziedzinie doktryny, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992, z. 1 (29), s. 107-112.

TEOKTYST I, Teoktyst Arapasu, ur. 7 II 1915, Tocileni, zm. 30 VII 2007,
Bukareszt, patriarcha Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego. 1936 œluby zakonne, 1945 doktorat i œwiêcenia kap³añskie, 1950 sakra biskupia, 1953 biskup
rumuñskiej diecezji prawos³awnej w USA i Kanadzie, 1962 biskup Aradului,
1973 arcybiskup Craiovy i metropolita Muntenien, 1977 metropolita mo³dawski,
potem transylwañski, 1986 patriarcha. W czasie dyktatury komunistycznej by³
cz³onkiem Zgromadzenia Narodowego, po jej upadku oskar¿any o brak zdecydowanego dzia³ania w obronie przeœladowanych duchownych i wiernych. W
1989, na znak pokuty poprosi³ synod o zdjêcie go z urzêdu, jednak po apelach
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wiernych i duchowieñstwa przywrócony na stanowisko zwierzchnika (IV 1990).
Da³ siê poznaæ jako ¿arliwy zwolennik ekumenizmu. 1999 spotkanie z Janem
Paw³em II – pierwsza wizyta papie¿a w kraju zdominowanym przez prawos³awie, 2002 rewizyta w Rzymie. Dwa lata wczeœniej z³o¿y³ oficjaln¹ wizytê w
Polsce na zaproszenie Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego.
Otrzyma³ doktorat honorowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „w uznaniu wielkich zas³ug w dziele ekumenicznego pojednania miêdzy Koœcio³em prawos³awnym a Koœcio³em katolickim oraz trudu ewangelicznego jednania zwaœnionych narodów”.
Lit.: W. Hryniewicz, Jednoœæ Koœcio³a nie jest utopi¹. Laudacja z okazji nadania doktoratu
honoris causa (patriarsze Teoktystowi), „Biuletyn Ekumeniczny” 2001 nr 1, s. 20-31.

THOMAS Madathilparampil Mammen, ur. 15 V 1916, Travancore (Kerala,
Indie), zm. 3 XII 1996, Madras, cz³onek Syryjskiego Koœcio³a Mar Thoma Malabaru (Indie), religioznawca i socjolog, jeden z najbardziej wp³ywowych ekumenistów azjatyckich. 1947-53 sekretarzem, potem przewodnicz¹cym Œwiatowego
Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich. Czynnie uczestniczy³ w trzech œwiatowych
konferencjach m³odzie¿y chrzeœcijañskiej (Oslo, 1947; Kottayam, 1952; Lozanna,
1960). W latach 1962-75 by³ dyrektorem Instytutu Chrzeœcijañskiego do Studiów
nad Religi¹ i Spo³eczeñstwem w Bangalur. Nale¿a³ do g³ównych mówców podczas Zgromadzeñ Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w New Delhi
(1961) i Uppsali (1968). W latach 1961-69 by³ przewodnicz¹cym Komitetu ds.
Koœcio³a i Spo³eczeñstwa ŒRK; w 1966 przewodniczy³ zwo³anej w Genewie
Œwiatowej Konferencji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa. W latach 1968-75 by³ przewodnicz¹cym Komitetu Naczelnego i Wykonawczego ŒRK (by³ pierwszym
œwieckim, któremu powierzono tê funkcjê). W 1990 zosta³ gubernatorem stanu
Nagaland (Indie pó³nocno-wschodnie).
THURIAN Max, ur. 16 VIII 1921, Genewa, zm. 15 VIII 1996, tam¿e, szwajcarski teolog i ekumenista; wspó³za³o¿yciel Wspólnoty Taizé. Studiowa³ teologiê
ewangelick¹ w Genewie, póŸniej zetkn¹³ siê z R. Schutzem (1942) i zosta³ g³ównym teologiem i liturgist¹ powstaj¹cej na pod³o¿u protestanckim wspólnoty ekumenicznej w Taizé. Wraz z Schutzem, na osobiste zaproszenie papie¿a Jana
XXIII, uczestniczy³ w charakterze obserwatora w Soborze Watykañskim II. PóŸniej utrzymywa³ bliskie kontakty z papie¿ami Paw³em VI i Janem Paw³em II. W
1987 dokona³ konwersji i w Neapolu zosta³ wyœwiêcony na ksiêdza rzymskokatolickiego. Uzasadniaj¹c swoj¹ decyzjê, stwierdzi³, ¿e podj¹³ ten krok pod wp³ywem
„refleksji teologicznej, dialogów ekumenicznych, doœwiadczeñ liturgicznych oraz
wydarzeñ osobistych i koœcielnych”. W 1992 zosta³ powo³any przez Jana Paw³a II
w sk³ad Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Od
1949 by³ zaanga¿owany w studia i badania ekumeniczne w Komisji Wiara i Ustrój
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Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Odegra³ decyduj¹c¹ rolê w pracy nad dokumentem
konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (tzw.
dokument z Limy 1982). Redaktor zbioru oficjalnych odpowiedzi Koœcio³ów na
ten dokument (Churches Respond to BEM t. 1–6 1983) oraz dotycz¹cej tego tematu publikacji Ecumenical Perspecitive on Baptism, Eucharist and Ministry
(1983). Autor prac teologicznych poœwiêconych zagadnieniom wiary, Eucharystii, ma³¿eñstwa i celibatu oraz roli Marii w Koœciele, m.in.: Mariage et célibat
(1959), L’unité visible de chrétiens et la tradition (1962), Maryja — Matka
Pana, figura Koœcio³a (1963, wyd. pol. 1990), O Eucharystii i modlitwie (1983,
wyd. pol. 1987).
TILLARD Jean-Marie, ur. 2 IX 1927, Illes S. Pierre et Miquelon, zm. 13 XI
2000, Ottawa (Kanada), dominikanin, ekumenista. Po studiach filozoficznych i
teologicznych w Kanadzie, Rzymie i Saulchoir (Francja) w 1955 przyjmuje œwiêcenia kap³añskie. 1957 profesor teologii dogmatycznej w uczelni dominikañskiej
w Ottawie; wyk³ada³ te¿ w Montrealu, Oxfordzie, Salamance, Barcelonie i Fryburgu dla przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów. Podczas Soboru Watykañskiego II
zosta³ doradc¹ biskupów kanadyjskich, póŸniej by³ konsultantem Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W latach 1975-2000 zwi¹zany z Komisj¹ Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (od 1977 jako jej wiceprzewodnicz¹cy). Wniós³ istotny wk³ad w opracowanie tekstów konwergencji: „Wyznaj¹c jedn¹ wiarê. Ekumeniczna eksplikacja wiary apostolskiej” i „Natura i misja Koœcio³a”. Uczestnik
dialogów na szczeblu œwiatowym: katolicko-anglikañskiego (1968-2000), katolicko-prawos³awnego ( 1980-2000) oraz rozmów katolików z uczniami Chrystusa
(1977-2000).
TOMKINS Oliver, ur. 9 VI 1908, Hankow (Chiny), zm. 29 X 1992, Ester
(Anglia), teolog anglikañski i biskup, pionier ruchu ekumenicznego. Po wieloletniej dzia³alnoœci w chrzeœcijañskim ruchu studenckim i pracy parafialnej w Sheffield, w 1945 zosta³ kierownikiem biura Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Londynie,
w latach 1948-53 by³ zastêpc¹ sekretarza generalnego ŒRK i sekretarzem Komisji
Wiara i Ustrój Koœcio³a. W 1950 by³ jednym z g³ównych autorów deklaracji eklezjologicznej „Koœció³, Koœcio³y a Œwiatowa Rada Koœcio³ów”, która zdefiniowa³a
istotê ŒRK. W latach 1953-58 by³ rektorem Theological College w Lincoln, od
1958 do 1975 biskupem Bristolu. Równolegle w latach 1953-67 przewodniczy³
wydzia³owi roboczemu Komisji, w 1963 prowadzi³ obrady IV Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Wiary i Ustroju w Montrealu. W latach 1968-75 by³
cz³onkiem Komitetu Naczelnego ŒRK, w tym samym czasie wchodzi³ te¿ w sk³ad
Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego. Nale¿a³ do wiod¹cych postaci ruchu ekumenicznego w pierwszych dziesiêcioleciach po utworzeniu ŒRK.
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TOTH Károly, ur. 3 IV 1931, Koœció³ Reformowany na Wêgrzech, 1971-78
sekretarz generalny Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej (ChKP), 1977 biskup
Reformowanego Dystryktu Koœcielnego nad Dunajem, 1977 wiceprezydent Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych, 1978 prezydent ChKP. Po 1989 na
emeryturze.
TRANDA Bogdan, ur. 13 XI 1929, Poznañ, zm. 21 IX 1996, Warszawa,
brat Zdzis³awa, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. 1949-53
studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1953
ordynowany na duchownego Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, 1958-59
studia uzupe³niaj¹ce na Uniwersytecie Genewskim, ukoñczone dyplomem Graduate School of Ecumenical Studies w Bossey k. Genewy. 1959-64 pracuje jako
duchowny w Gdañsku, 1966 wybrany drugim proboszczem parafii warszawskiej. 1957-1969 cz³onek redakcji, 1969-93 redaktor naczelny miesiêcznika
„Jednota”. Czasopismo to, pod jego kierownictwem, sta³o siê najbardziej opiniotwórczym ewangelickim periodykiem, podejmuj¹cym wiele trudnych a zarazem wa¿nych problemów z zakresu wspó³¿ycia miêdzywyznaniowego. Jako publicysta, a jednoczeœnie duchowny cieszy³ siê wielkim autorytetem w œrodowisku ró¿nych Koœcio³ów, w tym tak¿e Koœcio³a rzymskokatolickiego. Gdy
zachodzi³a potrzeba, nie waha³ siê wchodziæ w polemikê z pogl¹dami wypaczaj¹cymi istotê protestantyzmu lub zadania i cele ruchu ekumenicznego. Z jednej
strony krytykowa³ Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ za brak gotowoœci w przyznaniu,
¿e zajmowa³a zbyt ugodow¹ postawê wobec w³adzy komunistycznej, z drugiej
zaœ, po upadku komunizmu, upomina³ siê o równouprawnienie wszystkich Koœcio³ów, protestuj¹c przeciwko nadawaniu uroczystoœciom pañstwowym charakteru religijnego i narzucaniu Koœcio³om mniejszoœciowym rozwi¹zañ prawnych przyjêtych dla Koœcio³a wiêkszoœci. By³ bardzo utalentowanym kaznodziej¹ zapraszanym czêsto przez ró¿ne Koœcio³y do g³oszenia S³owa Bo¿ego.
Ekumenist¹ by³ od najm³odszych lat. W 1957 zosta³ przewodnicz¹cym Komisji
M³odzie¿owej PRE oraz cz³onkiem Komitetu redakcyjnego „Ekumenicznego
Biuletynu Prasowego”. Od 1977, tj. od samego pocz¹tku dzia³a³ w Podkomisji
ds. Dialogu miêdzy PRE a Koœcio³em rzymskokatolickim, w ostatnich latach
istnienia by³ jej wspó³przewodnicz¹cym. By³ te¿ cz³onkiem miêdzywyznaniowego zespo³u t³umaczy Nowego Testamentu, tzw. t³umaczenia dynamicznego
(wydanego w 1992 przez Towarzystwo Biblijne w Polsce).
Lit.: G. Polak, Ks. Bogdan Tranda – w 65 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, z. 2 (34), s. 117-120. – T.J. Zieliñski, Pastor Bogdan Tranda (1929-1996). Minister
Verbi Divini, „S³owo Prawdy”, grudzieñ 1996, s. 23-24. – E. Walter, Wspólna s³u¿ba, wspólne
zwiastowanie (œp. ks. Bogdan Tranda), „Jednota” 1997 nr 1, s. 24-25. – M. Czajkowski, Ekumenista bez bia³ych rêkawiczek, tam¿e, s. 25. – S. Grabska, Wiara w jeden Koœció³ Chrystusowy, tam¿e,
s. 26-27. – – Mieczys³aw Kwiecieñ, Dziêkujê Bogu za Ciebie, tam¿e, s. 27-28. – J. Turnau, Gwa³-
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townik, tam¿e, s. 28. – S.J. Napiórkowski, Cz³owiek dialogu, tam¿e, s. 29. – A. Skowronek, Profil
ekumenisty, tam¿e, s. 30. – A. Kleszczyñski, W braterskim gronie, tam¿e, s. 31-32. – W. Mizio³ek,
Strata dla polskiego ekumenizmu, „Biuletyn Ekumeniczny” 1997 nr 1, s. 26. – K. Karski, Ks. Bogdan Tranda. W pierwsz¹ rocznicê œmierci, „Jednota” 1997 nr 9, s. 10-11. – A. Sêkowska, Wspomnienie o ksiêdzu Bogdanie Trandzie, „Jednota” 2003 nr 8-9, s. 5-7. – Z. Tranda, Wspominam brata. W 10-lecie œmierci ks. Bogdana Trandy, „Jednota” 2006 nr 9-10, s. 4-7.

TRANDA Zdzis³aw, ur. 18 XII 1925, Poznañ, biskup ewangelicko-reformowany, dzia³acz ekumeniczny, brat Bogdana. 1948-52 studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. 1952 ordynacja, po niej wieloletni duszpasterz w Zelowie k. £odzi. W 1978–2002 biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Zaanga¿owany w dzia³ania na rzecz pog³êbienia
braterskiej wspólnoty chrzeœcijan w Polsce. Podejmowa³ inicjatywy ekumeniczne w parafii w Zelowie (pocz¹tkowo z luteranami i baptystami, potem równie¿ z
udzia³em katolików) i na p³aszczyŸnie krajowej, w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1980 przewodnicz¹cy Komisji Ewangelizacji PRE, patronowa³
kilku ewangelizacjom ekumenicznym, organizowa³ seminaria dla pracowników
s³u¿by zdrowia (np. na temat pomocy ludziom umieraj¹cym) oraz konferencje
poœwiêcone problemom narkomanii. Zapa³, z jakim przystêpowa³ do coraz to
nowych zadañ ekumenicznych sprawi³, ¿e w prywatnych rozmowach uchodzi³
za niekwestionowanego kandydata na stanowisko prezesa PRE. W latach 80.
XX w. nie mia³ jednak szans na objêcie tego stanowiska z powodu niepokornej
postawy wobec ówczesnej w³adzy ludowej. W okresie stanu wojennego by³ jedyn¹ osob¹ spoœród cz³onków Prezydium PRE, która otwarcie krytykowa³a brutalne poczynania jednostek ZOMO wobec demonstracji ulicznych. Prezesem
PRE zosta³ wybrany w styczniu 1990; jego wybór mia³ w opinii publicznej
uwiarygodniæ dzia³alnoœæ PRE, której niektórzy dzia³acze – zw³aszcza w okresie
stanu wojennego – zajmowali czêsto konformistyczn¹ postawê wobec w³adzy
komunistycznej. Podczas sprawowania swej funkcji próbowa³ sk³oniæ reprezentantów Koœcio³ów cz³onkowskich do publicznego, krytycznego odniesienia siê
do przesz³oœci, tak¿e „w duchu pokuty”. Na tym polu nie odniós³ jednak sukcesu. Jest osob¹, która cieszy siê wielkim autorytetem nie tylko wœród Koœcio³ow
cz³onkowskich PRE, lecz równie¿ w wielu krêgach Koœcio³a rzymskokatolickiego. Œwiadczy o tym sta³e zapraszanie go na ró¿ne konferencje i spotkania w
charakterze prelegenta lub kaznodziei. Uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych spotkaniach ekumenicznych, m.in. w VII Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Canberze (1991) i w zgromadzeniach Konferencji Koœcio³ów Europejskich. W latach 1997-2005 by³ przewodnicz¹cym Komitetu
Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
Lit.: Redakcja, Nasz biskup w 60 rocznicê urodzin, „Jednota” 1985 nr 12, s. 5-6. – J. Turnau,
Biskup Zdzis³aw Tranda (w 60 rocznicê urodzin), „Biuletyn Ekumeniczny” 1986, nr 1, s. 19-20. –
B. Stahl Ks. Zdzis³aw Tranda — biskup ekumenista (w 60 rocznicê urodzin), „Studia i Dokumen-
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ty Ekumeniczne” 1986 z. 3 (15), s. 109-114. – G. Polak, Biskup Zdzis³aw Tranda, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2002, z. 2 (50), s. 110-116. – K. Karski, Biskup Zdzis³aw Tranda – budowniczy pomostów, „Jednota” 2005 nr 11-12, s. 7.

TRENKLER Ryszard, ur. 1 II 1912, W³adys³awów ko³o Turku, zm. 9 XII
1993, Warszawa, proboszcz w Toruniu i Warszawie, senior diecezji pomorskowielkopolskiej i diecezji warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Po
ukoñczeniu studiów na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego w 1936 zosta³ ordynowany na duchownego. Do 1939 by³ duszpasterzem w
polskich parafiach w Bydgoszczy, Toruniu i Grudzi¹dzu. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 by³ pozbawiony urzêdu i ukrywa³ siê w Warszawie
pod przybranym nazwiskiem. W 1945 powraca do Torunia, obs³uguj¹c tak¿e inne
parafie pozbawione duszpasterza (Bydgoszcz, Grudzi¹dz, Lipno, Konin, W³oc³awek). W 1951 wybrany seniorem diecezji wielkopolsko-pomorskiej. W 1959 zostaje II proboszczem (zastêpc¹ proboszcza) parafii Œwiêtej Trójcy w Warszawie,
w latach 1963-1979 by³ jej proboszczem, od 1966 jednoczeœnie seniorem diecezji
warszawskiej. Z racji sprawowanych urzêdów uczestniczy³ w wielu wydarzeniach
ekumenicznych w kraju i za granic¹. By³ szczególnie aktywny w kontaktach i
wspó³pracy z Koœcio³ami ewangelickimi w RFN i NRD w ramach dzia³añ na
rzecz pojednania niemiecko-polskiego. W 1960 uczestniczy³ w trzeciej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej,
póŸniej by³ przez wiele lat przewodnicz¹cym Polskiego Oddzia³u ChKP. W 1968
by³ delegatem Koœcio³a na IV Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów
w Uppsali (Szwecja).
TUCCI Roberto, ur. 19 IV 1921, Neapol, w³oski duchowny katolicki, jezuita,
organizator pielgrzymek papieskich, kardyna³. Kierowa³ pismami katolickimi,
m.in. „La Civitta Cattolica”. Ekspert na Soborze Watykañskim II, prowadzi³ konferencje prasowe dla dziennikarzy akredytowanych przy Biurze Prasowym Watykanu. Od 1973 pracowa³ w Radiu Watykañskim, m.in. na stanowisku dyrektora
generalnego (do 1985). W latach 1973-89 by³ tak¿e radc¹ Sekretariatu do Spraw
Jednoœci Chrzeœcijan i cz³onkiem redakcji pisma katolickiego „Concilium”. Pe³ni³
wiele funkcji zakonnych, m.in. w latach 1970-75 by³ radc¹ do spraw ekumenizmu
prze³o¿onego generalnego. Organizowa³ pielgrzymki zagraniczne papie¿a Jana
Paw³a II; do 2001 towarzyszy³ mu niemal we wszystkich pielgrzymkach poza
W³ochy. W 1968 by³ goœciem IV Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali (Szwecja). W swoim przemówieniu poruszy³ sprawê ewentualnego cz³onkostwa Koœcio³a katolickiego w ŒRK. Nie ukrywa³ trudnoœci, jednak
stwierdzi³ wyraŸnie, ¿e eklezjologia katolicka nie wyklucza takiej mo¿liwoœci. 21
II 2001 Jan Pawe³ II wyniós³ go godnoœci kardyna³a; ze wzglêdu na podesz³y wiek
zosta³ zwolniony z obowi¹zku przyjêcia sakry biskupiej.
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TURNAU Jan, ur. 23 II 1933, Wlonice, publicysta katolicki i ekumeniczny.
Ukoñczy³ Uniwersytet Wroc³awski na wydziale polonistyki i zaoczne studia teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 1955-1956 praca we „Wroc³awskim Tygodniku Katolickim”, 1959-1990 redaktor dzia³u religijnego w miesiêczniku „WiêŸ”. Od 1990 w „Gazecie Wyborczej” jako publicysta religijny i redaktor „Arki Noego”. Jednoczeœnie felietonista „Goœcia Niedzielnego”, czêsto
nazywany ¿yw¹ instytucj¹ polskiej ekumenii. Cz³onek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie od od koñca lat 50. XX w. Tam w³aœnie, u boku Anieli Urbanowicz, w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹, która sta³a siê najwiêksz¹ pasj¹ jego
¿ycia. Sprawie tej s³u¿y niezmordowanie piórem i czynem. Swoimi tekstami próbuje obudziæ z letargu i zachêciæ katolików w Polsce do zainteresowania siê
spraw¹ jednoœci chrzeœcijan oraz do dialogu miêdzyreligijnego. Ma talent do
przedstawiania trudnych teologicznych problemów w sposób prosty, atrakcyjny,
nieraz dowcipny. Jest m.in. autorem dekalogu ekumenisty. Mimo up³ywu czasu
tekst ten zachowuje aktualnoœæ do dnia dzisiejszego. W czwartym „przykazaniu”
ekumenisty napisa³: „Staraj siê nie byæ sekciarzem. Odnowê teologiczn¹ zacznij
od akceptowania przede wszystkim wierzeñ podstawowych i przez to na ogó³
wspólnych dla ca³ego chrzeœcijañstwa. Nie wysuwaj na pierwszy plan elementów
specyficznych dla Twego wyznania. Staraj siê byæ przede wszystkim chrzeœcijaninem, a dopiero potem rzymskim katolikiem, prawos³awnym czy adwentyst¹ dnia
siódmego”. W 1981, wraz z red. Grzegorzem Polakiem, zainicjowa³ comiesiêczne nabo¿eñstwa ekumeniczne organizowane przez œwieckich, pocz¹tkowo w parafii ewangelicko-reformowanej, a dziesiêæ lat póŸniej w koœciele ewangelicko-augsburskim pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie. Obaj zainicjowali tak¿e doroczne zjazdy ekumeniczne w Kodniu. Jest sekretarzem nieformalnej grupy
biblistów, zajmuj¹cej siê od blisko 30 lat ekumenicznym t³umaczeniem Pisma
Œwiêtego. Prowadzi bloga Moje pisanki, w którym codziennie dzieli siê swoimi
rozwa¿aniami nad fragmentami Biblii, zwykle czytaniami i psalmami przewidzianymi na dany dzieñ w kalendarzu liturgicznym Koœcio³a rzymskokatolickiego w
Polsce.
Lit.: G. Polak, Janowi Turnauowi na 70-lecie, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2003, z. 1
(52), s. 140-144.

TUROWICZ Jerzy, ur. 10 XII 1912, Kraków, zm. 27 I 1999, Kraków, publicysta katolicki, cz³owiek dialogu, od 1945 (z przerw¹ 1953-55) redaktor naczelny
„Tygodnika Powszechnego”. W latach 1960–1990 prezes Spo³ecznego Instytutu
Wydawniczego ZNAK. W czasie kiedy by³ redaktorem naczelnym „Tygodnika
Powszechnego” pismo uzyska³o du¿e znaczenie i presti¿, a w latach 80. XX w.
sta³o siê nieformalnym organem prasowym œrodowisk opozycyjnych. W latach
1960-1965 przebywa³ jako sprawozdawca we W³oszech w zwi¹zku z II Soborem
Watykañskim. ¯y³ odnow¹ Koœcio³a i d¹¿eniem do jednoœci, wytrwale przekazy-
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wa³ naukê Vaticanum II na ³amach swego pisma. Aktywnie wspiera³ œrodowiska
propaguj¹ce zmiany posoborowe w Koœciele katolickim, nara¿aj¹c siê œrodowiskom zachowawczym w Koœciele polskim. Swoim przemyœleniom na temat Koœcio³a i II Soboru Watykañskiego da³ wyraz w ksi¹¿ce Koœció³ nie jest ³odzi¹ podwodn¹ (1990). Otwarte chrzeœcijañstwo, otwarty Koœció³, to by³ w jego rozumieniu Koœció³ staraj¹cy siê o to, by jak najwiêcej ludzi mog³o spotkaæ siê z Dobr¹
Nowin¹ i j¹ przyj¹æ. Szczególnie wiele uwagi poœwiêca³ w swojej publicystyce
dialogowi i pojednaniu z ¯ydami. By³ cz³onkiem Komisji Episkopatu ds. Dialogu
z Judaizmem i kilku gremiów chrzeœcijañsko-¿ydowskich. W 1999 Wydawnictwo
ZNAK wyda³o cykl jego artyku³ów zamieszczonych w „Tygodniku Powszechnym” pt. Bilet do raju. W 1964 by³ jednym z podpisuj¹cych siê pod tzw. Listem
34 intelektualistów adresowanym do premiera Cyrankiewicza, m.in. protestuj¹cym przeciw ograniczeniom cenzury. Reakcja w³adz by³a natychmiastowa, ograniczono nak³ad „Tygodnika Powszechnego” t³umacz¹c siê brakami papieru. Kolejny raz narazi³ siê w³adzy komunistycznej w 1966, kiedy broni³ biskupów polskich. Ca³kowite przejœcie do opozycji nast¹pi³o po wydarzeniach z marca 1968
roku. W nastêpnych latach wspiera³ KOR, „Solidarnoœæ” pisz¹c cykl artyku³ów
„Etyka Solidarnoœci”, uczestniczy³ w obradach „Okr¹g³ego Sto³u”. Wchodzi³ w
sk³ad w³adz ROAD, Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci. Otrzyma³ wielu presti¿owych nagród.
Lit.: W. Hryniewicz, Gdy ludzie dialogu odchodz¹ (s. Regina Witt, s. Stanis³awa Andronowska, red. Jerzy Turowicz), TP nr 9 z 28.II. 1999.

TUTU Desmond Mpilo, ur. 7 X 1931, Klerksdorp (Republika Po³udniowej
Afryki), teolog anglikañski, biskup, przeciwnik apartheidu. Studia teologiczne
w Rosettenville (Johannesburg), 1961 ordynowany na duchownego, 1962-66
dalsze studia w Wielkiej Brytanii, od 1966 wyk³adowca teologii na uczelniach
w Botswanie, Lesotho i Suazi, 1975-76 pierwszy czarnoskóry dziekan katedry w
Johannesburgu, 1976-78 biskup Lesotho, 1978-84 pierwszy czarnoskóry sekretarz generalny Rady Koœcio³ów Po³udniowej Afryki, 1985-86 biskup Johannesburga, 1986-96 arcybiskup Kapsztadu. By³ rzecznikiem i przywódc¹ pozbawionej praw ludnoœci czarnej. Jego walka o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i zniesienie
rasowych podzia³ów zosta³a uhonorowana w 1984 Pokojow¹ Nagrodê Nobla. W
latach 1972-75 by³ odpowiedzialny w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów za teologiczny fundusz edukacyjny; w 1983 by³ jednym z g³ównych mówców podczas
VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver (Kanada). Po przejœciu na emeryturê
(1996) powo³any przez prezydenta Nelsona Mandelê na przewodnicz¹cego komisji ds. prawdy i pojednania. 2004 doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
Lit.: K. Za³êski, Biskup Desmond Tutu – laureat Pokojowej Nagrody Nobla,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1985, z. 3-4 (11-12), s. 189-191.
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TVEIT Olaf Fykse, ur. 24 XI 1960, norweski teolog luterañski, od 1 I 2010
sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Jest ordynowanym duchownym
Koœcio³a norweskiego, pracowa³ jako duchowny w Haram (diecezja More), a tak¿e w ró¿nych komisjach koœcielnych (teologicznej, ds. stosunków Koœció³-pañstwo), w latach 2002-2009 by³ sekretarzem generalnym Rady ds. Ekumenizmu i
Relacji Miêdzynarodowych Koœcio³a Norwegii. Jeszcze przed wyborem na sekretarza generalnego s³u¿y³ ŒRK jako cz³onek komitetu plenarnego Komisji Wiara i
Ustrój oraz wspó³przewodnicz¹cy Ekumenicznego Forum Palestyna-Izrael. W
swoim kraju by³ cz³onkiem zarz¹du i komitetu wykonawczego Rady Chrzeœcijañskiej Norwegii, przewodnicz¹cym grupy kontaktowej Koœció³ Norwegii – Islamska Rada Norwegii, cz³onkiem grupy kontaktowej ze Wspólnot¹ ¯ydowsk¹ oraz
Rady Miêdzyreligijnej Norwegii.
TYMOTEUSZ, Jerzy Szretter, ur. 16 V 1901, Tomachowo k. Równego, zm.
20 V 1962, Warszawa, duchowny prawos³awny, trzeci metropolita warszawski i
ca³ej Polski. Po ukoñczeniu Studium Teologii Prawos³awnej w Warszawie i przyjêciu œwiêceñ kap³añskich s³u¿y³ w diecezji wo³yñskiej oraz by³ kapelanem prawos³awnych ¿o³nierzy wojska polskiego. W 1938 przyj¹³ sakrê biskupi¹. W okresie II wojny œwiatowej, z powodu swojego zdecydowanego poparcia dla polonizacji Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP), wyra¿anego w
II Rzeczypospolitej, przebywa³ w monasterze œw. Onufrego w Jab³ecznej. W latach 1945-1961 by³ ordynariuszem Diecezji Bia³ostocko-Gdañskiej, w latach
1948–1951 i ponownie miêdzy grudniem 1959 a majem 1961 tymczasowo zarz¹dza³ PAKP, pozbawionym w tym okresie zwierzchnika. Wybrany w 1961 na urz¹d
metropolity warszawskiego i ca³ej Polski z pogwa³ceniem procedur przewidywanych przez Statut Wewnêtrzny Koœcio³a, co sta³o siê przyczyn¹ protestów duchowieñstwa i wiernych. Zmar³ po roku pe³nienia godnoœci. W 1951 zosta³ wiceprezesem Rady Ekumenicznej, w 1960 uczestniczy³ w trzeciej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañsk¹ Konferencjê Pokojow¹.
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U
URBANOWICZ Aniela, ur. 31 V 1899, Sosnowiec, zm. 2 XII 1988, Warszawa, wspó³za³o¿ycielka i wieloletnia cz³onkini Zarz¹du Klubu Inteligencji
Katolickiej (KIK) w Warszawie, inicjatorka ruchu ekumenicznego w tym œrodowisku. Po 1945 za³o¿y³a z ks. Janem Ziej¹ Dom Matki i Dziecka w S³upsku,
któr¹ to placówkê prowadzi³a przez cztery lata. Z jej w³asnych relacji wynika,
¿e na jej zainteresowania ekumeniczne wywar³ du¿y wp³yw ks. Zygmunt Michelis, duchowny luterañski, który by³ wiêziony podczas wojny razem z jej mê¿em w Oranienburgu. Z KIK zwi¹zana od samego pocz¹tku, tj. od 1956, przez
wiele lat przewodniczy³a zespo³owi ekumenicznemu. Organizowa³a prelekcje,
utrzymywa³a rozliczne kontakty z ludŸmi ró¿nych wyznañ. Zaanga¿owa³a siê
tak¿e w sprawê pojednania Polaków i Niemców, co w jej przypadku posiada³o
szczególn¹ wymowê, gdy¿ straci³a w obozach mê¿a i córkê. M.in. utrzymywa³a
kontakty z przedstawicielami organizacji Sühnezeichen (znaki pokuty). By³a
prawdopodobnie pierwsz¹ osob¹ z Polski, która odwiedzi³a ekumeniczn¹ wspólnotê w Taizé, popularyzowa³a jej idee w krêgach inteligencji katolickiej, przet³umaczy³a na jêzyk polski wiele tekstów brata Rogera. W 1985 zosta³a
pierwsz¹ laureatk¹ ustanowionej przez wspólnotê Taizé Nagrody Pojednania im.
Mahatmy Gandhiego.
Lit.: A. Grzeœkowiak, Aniela Urbanowicz – laureatka Nagrody Pojednania im. Mahatmy
Gandhiego, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1986 z. 4 (16), s. 112-113 – J. Lossow,
Aniela Urbanowiczowa, laureatka Nagrody Pojednania im. Mahatmy Gandhiego przyznanej
1 stycznia 1986 r. przez wspólnotê ekumeniczn¹ w Taizé, „Biuletyn Ekumeniczny” 1987 nr 2,
s. 65-74.
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V
VISCHER Lukas, ur. 23 XI 1926, Bazylea, zm. 11 III 2008, Genewa, szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany, ekumenista. Studia historyczne i teologiczne odby³ na uniwersytetach w Bazylei, Strasburgu, Getyndze i Oksfordzie.
W 1950 ordynowany na duchownego, 1953–61 duszpasterz w Herblingen k.
Schaffhausen. Od 1961 w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów w Genewie, 1962–65 z
jej ramienia obserwator na Soborze Watykañskim II, a 1965–79 dyrektor jej Komisji Wiara i Ustrój. W 1980–82 dyrektor Ewangelickiego Oœrodka Ekumenicznego w Bernie, jednoczeœnie profesor teologii ekumenicznej na tamtejszym uniwersytecie. W 1982–89 przewodnicz¹cy Wydzia³u Teologicznego Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. Autor wielu publikacji poœwiêconych ró¿nym aspektom ekumenizmu, w których m.in. rozwija wizjê Koœcio³a jako uniwersalnej, koncyliarnej wspólnoty. G³osi ideê zwo³ania uniwersalnego soboru ekumenicznego. Mia³ du¿y wp³yw na powstanie dokumentu konwergencji w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (tzw. dokument z Limy, 1982).
G³ówne prace: We are Baptized (1961), Überlegungen nach dem Vatikanischen
Konzil (1966), The Common Catechism (1975), Living with the Animals. The
Community with the God’s Creatures (1997). Redaktor zbiorów dokumentów ekumenicznych, m.in.: A Documentary History of the Faith and Order Movement,
1927–63 (1963), Growth in Agreement. Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level (1984).
Lit. K. Karski, Zmar³ Lukas Vischer – reformowany teolog i ekumenista, „Jednota” 2008 nr 56, s. 5-7. – ten¿e, In memoriam (wspomnienie zmar³ych ekumenistów), „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2008, z. 2 (63), s. 150-155.
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VISSER ‘T HOOFT Willem Adolf, ur. 20 IX 1900, Haarlem (Holandia),
zm. 4 VII 1985, Genewa, holenderski teolog ewangelicko-reformowany, wybitny przywódca ruchu ekumenicznego. W Lejdzie odby³ studia teologiczne
uwieñczone doktoratem (1928). W 1924 obj¹³ w Genewie funkcjê sekretarza
Œwiatowej Organizacji Chrzeœcijañskich Zwi¹zków M³odych Mê¿czyzn
(YMCA), 1925 wzi¹³ udzia³ w I Œwiatowej Konferencji ds. Praktycznego
Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie. Od 1928 w Œwiatowym Zwi¹zku Studentów
Chrzeœcijañskich, od 1932 sekretarz generalny, a od 1936 przewodnicz¹cy
Zwi¹zku. W 1937 uczestnik II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów ds. Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Oxfordzie i II Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i
Ustroju Koœcio³a w Edynburgu. Po po³¹czeniu Praktycznego Chrzeœcijañstwa
oraz Wiary i Ustroju Koœcio³a w Komitet Tymczasowy Œwiatowej Rady Koœcio³ów na posiedzeniu w Utrechcie (1938), wybrany jej sekretarzem generalnym.
Podczas II wojny œwiatowej utrzymywa³ kontakty z Koœcio³ami w ró¿nych krajach, zajmowa³ siê pomoc¹ dla uchodŸców, zw³aszcza pochodzenia ¿ydowskiego. Bezpoœrednio po wojnie kierowa³ pracami przygotowawczymi, które 1948
doprowadzi³y do utworzenia w Amsterdamie ŒRK. Wybrany jej sekretarzem generalnym, pe³ni³ tê funkcjê do 1966. W 1968 w uznaniu zas³ug dla ruchu ekumenicznego zosta³ wybrany do¿ywotnim honorowym prezydentem ŒRK.
Ogromny dorobek pisarski Visser ‘t Hoofta obejmuje m.in.: autobiografiê Memoirs (1973) i pracê Genesis and Formation of the World Council of Churches
(1982), które stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o informacji na temat pocz¹tków ruchu ekumenicznego. Visser ‘t Hooft uwa¿a³, ¿e ostatecznym celem ruchu ekumenicznego nie jest dialog, lecz prawdziwa jednoœæ, dlatego ŒRK nie by³a dla niego
ostatnim stadium ruchu ekumenicznego. W ekumenizmie widzia³ powrót do
Ÿróde³, do centrum, którym jest Chrystus. Zdaniem M. Boegnera, innego wybitnego pioniera ruchu ekumenicznego, Visser ‘t Hooft „ucieleœnia³ w swojej osobie ducha, kierunek, pe³niê i ostateczny cel Œwiatowej Rady Koœcio³ów”, który
by³ dla niego powrotem do dawnej jednoœci.
Lit.: K. Karski Willem A. Visser’t Hooft (1900–1985), “Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
1986, z. 1 (13), s. 107-109. – ten¿e, Dotychczasowi sekretarze generalni Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2004 z. 1 (54), s. 161-165.

VOLK Hermann, ur. 27 XII 1903, Steinheim/Mein, zm. 1 VII 1988, Moguncja, teolog katolicki, biskup, pionier ruchu ekumenicznego. 1927 œwiêcenia kap³añskie, 1935 dalsze studia we Fryburgu szwajcarskim, 1938 zostaje doktorem
filozofii na podstawie rozprawy Die Kreaturauffassung bei Karl Barth. Natomiast
doktorat i habilitacjê z teologii uzyska³ na podstawie rozpraw poœwiêconych myœli
teologicznej innego teologa ewangelickiego – Emila Brunnera. W 1946 zostaje
profesorem dogmatyki w Münster. W 1962 mianowany biskupem Moguncji. Podczas Soboru Watykañskiego II wniós³ wa¿ny wk³ad w powstanie Konstytucji o li-
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turgii œwiêtej (podkreœla³ znaczenie S³owa Bo¿ego w liturgii), Konstytucji dogmatycznej o Koœciele i Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo¿ym. W 1973 zosta³ podniesiony do godnoœci kardyna³a. Od 1946 by³ cz³onkiem, kierownikiem
naukowym, wreszcie przewodnicz¹cym (do œmierci) Ekumenicznej Grupy Roboczej Teologów Katolickich i Ewangelickich.
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W
WACZYÑSKI Bogus³aw, ur. 19 X 1907, Zblew (pow. Starogard Gdañski),
zm. 25 X 1981, Warszawa, teolog katolicki, jezuita. 1927-34 studia filozoficzne
u jezuitów w Krakowie, teologiczne w Collegium Bobolanum w Lublinie, 1934
œwiêcenia kap³añskie, 1935-37 studia w Papieskim Instytucie Orientalnym w
Rzymie, tam uzyskuje doktorat, wyk³adowca na Fakultecie Teologicznym OO.
Jezuitów w Lublinie. 1946 kierownik Katedry Teologii Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prowadzi wyk³ady z zakresu eklezjologii i teologii porównawczej, jako pierwszy wprowadza wyk³ady z problematyki ruchu
ekumenicznego; 1962 habilitacja, w 1966, z poparciem Rady Wydzia³u, wystosowa³ memoria³ doo Episkopatu Polski w sprawie reaktywizacji Sekcji Teologii
Porównawczej; Episkopat wniosek zaakceptowa³, co przyczyni³o siê do utworzenia w 1970 Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. W 1968 ze
wzglêdu na powa¿n¹ i przewlek³¹ chorobê rezygnuje z zajêæ na KUL. „Prekursorska rola o. Waczyñskiego przejawia³a siê (…) w odkrywaniu doktrynalnej i
duchowej tradycji Koœcio³a wschodniego ze szczególnym uwzglêdnieniem teologii prawos³awia rosyjskiego. Nawi¹zuj¹c zaœ do Soboru Watykañskiego II, argumentowa³ przekonywaj¹co za prze³amaniem bariery nieufnoœci i zamkniêcia,
wnosi³ nowe punkty widzenia do ca³oœci problematyki eklezjologii porównawczej i wprowadza³ s³uchaczy w szeroki œwiat ruchu ekumenicznego poza Koœcio³em katolickim” (L. Górka).
Lit.: L. Górka, Pamiêci o. Bogus³awa Waczyñskiego TJ (1907-1981), „Biuletyn Ekumeniczny” 1981 nr 4 (40), s. 51-54.
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WALTER Ewa, ur. 24 XII 1938, Solec Kujawski, zm. 22 kwietnia 2006, Warszawa, ¿ona Jana. Ukoñczy³a matematykê na Uniwersytecie im. M. Kopernika w
Toruniu. Rozpoczê³a asystenturê na uniwersytecie, ale po wyjœciu za m¹¿ zrezygnowa³a z pracy naukowej, choæ pracê pedagogiczn¹ kontynuowa³a w szko³ach
œrednich Poznania i Warszawy. By³a cenionym nauczycielem i pedagogiem. Anga¿owa³a siê w pracy parafii ewangelickich Poznania a potem Warszawy, gdzie jej
m¹¿ by³ proboszczem. Od 2002 by³a przewodnicz¹c¹ Sekcji Kobiet Polskiej Rady
Ekumenicznej, od 1993 przewodnicz¹c¹ Komitetu Œwiatowego Dnia Modlitwy
(ŒDM), od 2003 przedstawicielk¹ Europy w Miêdzynarodowym Komitecie
ŒDM. Dziêki jej staraniom kobiety z Polski przygotowa³y porz¹dek liturgiczny,
wed³ug którego w 1. pi¹tek marca 2005 na ca³ym œwiecie odbywa³y siê nabo¿eñstwa prowadzone przez kobiety.
Lit.: A. Karska, Seniorowa Ewa Walter odesz³a…, „Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie”, 2006 nr 3 (33), s. 18-19.

WALTER Jan, ur. 6 XII 1934, Kalisz, zm. 27 I 1995, Warszawa, duchowny
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ekumenista. 1952-57 studiowa³ teologiê na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego i w
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, 1958 ordynowany na duchownego,
do 1962 wikariusz w £odzi, 1962-80 proboszcz w Poznaniu, 1980-95 proboszcz Parafii Œw. Trójcy w Warszawie i jednoczeœnie senior Diecezji Warszawskiej. W 1960 bra³ udzia³ w I Europejskim Kongresie Ekumenicznym
M³odzie¿y w Lozannie. W latach 1963-75 by³ przewodnicz¹cym Oddzia³u
Wojewódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej w Poznaniu; w tym czasie utrzymywa³ ¿ywe kontakty z katolickim œrodowiskiem „Wiêzi” i dominikanami, a
tak¿e nawi¹za³ kontakty miêdzynarodowe, szczególnie z ewangelikami z ówczesnej NRD. Jako przewodnicz¹cy Sekcji M³odzie¿y PRE w latach 19711974 wchodzi³ w sk³ad zarz¹du Ekumenicznej Rady M³odzie¿y w Europie. W
póŸniejszym okresie by³ wspó³za³o¿ycielem i przewodnicz¹cym zarz¹du Ekumenicznej Fundacji Pomocy „Samaritanus”, cz³onkiem Rady Nadzorczej Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia
Wolnoœci Religijnej, cz³onkiem Zarz¹du G³ównego Towarzystwa PrzyjaŸni
Polsko-Izraelskiej. Podczas pracy w Warszawie g³osi³ wielokrotnie S³owo
Bo¿e w œwi¹tyniach Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, jak i w koœcio³ach katolickich. W styczniu 1989 przewodniczy³ nabo¿eñstwu w koœciele Œwiêtej Trójcy w Warszawie, witaj¹c przekraczaj¹cego po raz pierwszy progi œwi¹tyni
ewangelickiej kard. Józefa Glempa, prymasa Polski.
Lit.: G. Polak, Ks. senior Jan Walter, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1989, z. 3-4 (2728), s. 103-106 – Z. Tranda, Wspomnienie o ks. seniorze Walterze, „Jednota” 1995 nr 4, s. 20. – J.
Zaborowski, Ksi¹dz Jan Walter – duszpasterz chrzeœcijañski, „Biuletyn Ekumeniczny” 1995 nr 1,
s. 88-91. – W. Nast, Ks. senior Jan Walter 1934-1995, „Kalendarz Ewangelicki 1996”, BielskoBia³a 1995, s. 126-128.
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WANTU£A Andrzej, ur. 26 XI 1905, Ustroñ, zm. 15 VI 1976, Warszawa, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Studia: 1925-29 Wydzia³ Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1929–31 wydzia³y teologiczne w
Montpellier, Strasburgu i Pary¿u. W 1931 ordynowany na duchownego, 1934–40 i
1949–56 proboszcz parafii w Wiœle. Podczas II wojny œwiatowej wiêziony w obozach koncentracyjnych w Gusen i Dachau. W 1945–48 naczelny ewangelicki kapelan wojskowy we W³oszech i Wielkiej Brytanii. Od 1950 cz³onek Synodu i
Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1959–75 biskup. Od 1955
profesor w katedrze teologii praktycznej Wydzia³u Teologii Ewangelickiej (póŸniej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej) w Warszawie. W 1963–70 wiceprezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej; 1959–74 cz³onek Komitetu Doradczego
Konferencji Koœcio³ów Europejskich; uczestnik III (1961) i IV (1968) Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Na prze³omie lat 50. i 60. XX w.
zaanga¿owany w tworzenie Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. Pe³ni³ kolejno funkcje sekretarza i wiceprezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1961 przewodnicz¹cy komisji przek³adowej Pisma Œwiêtego (pe³ny przek³ad Starego i Nowego Testamentu ukaza³ siê w 1975).
Lit.: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX w., Bielsko-Bia³a 1998, s.
311-312.

WENDE Edward, ur. 17 XII 1874, Warszawa, zm. 16 VI 1949, tam¿e, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, wybitny kaznodzieja. Teologiê
ewangelick¹ studiowa³ w Dorpacie, 1900 ordynowany na duchownego, wikariusz
w Warszawie i Kaliszu, 1906 wybrany proboszczem w Kaliszu. Pozosta³ tam do
wybuchu II wojny œwiatowej, sprawuj¹c jednoczeœnie funkcjê superintendenta
(seniora) diecezji kaliskiej. Okupacjê hitlerowsk¹ prze¿y³ pod przybranym nazwiskiem w Warszawie. Po 1945 by³ duszpasterzem osieroconej parafii ewangelickoreformowanej w stolicy. W 1925 uczestniczy³ w I Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie. W 1944 by³ sygnatariuszem Konfesji Polskiej, podstawy ideowej Tymczasowej Rady
Ekumenicznej.
Lit.: J. Szturc, Ewangelicy w Polsce. S³ownik biograficzny XVI-XX w., Bielsko-Bia³a 1998,
s. 314-315.

WILLEBRANDS Johannes, 4 IX 1909, Bovenkarpsel (Holandia), zm. 2 VIII
2006, Denekamp, holenderski arcybiskup, kardyna³, ekumenista. Studia teologiczno-filozoficzne odby³ w Seminarium Teologicznym w Warmond; 1934 przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie i kontynuowa³ studia na Uniwersytecie Papieskim „Angelicum” w Rzymie. W 1937–40 duszpasterz w Amsterdamie, od 1940 wyk³adowca
filozofii w Warmond. Od 1946 przewodnicz¹cy Zwi¹zku Œw. Willibrorda, organizacji katolickiej ds. zbli¿enia ekumenicznego. W 1951 wspó³za³o¿yciel Katolic-
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kiej Konferencji ds. Ekumenii, grupuj¹cej biskupów i teologów, nastêpnie jej sekretarz; utrzymywa³ regularne kontakty z rzymsk¹ Kongregacj¹ Nauki Wiary, a
tak¿e (nieoficjalnie) ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów w Genewie. W 1960, w zwi¹zku z przygotowaniami do Soboru Watykañskiego II, powo³any przez Jana XXIII
na sekretarza nowo powsta³ego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan; 1964 otrzyma³ z r¹k Paw³a VI sakrê biskupi¹, a 1969 kapelusz kardynalski i (po œmierci
kard. A. Bei) nominacjê na przewodnicz¹cego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan (funkcjê pe³ni³ do 1989). Zas³ug¹ Willebrandsa by³o zapewnienie uczestnictwa
w obradach soborowych niekatolickich obserwatorów. Wp³yn¹³ na kszta³t kilku
dokumentów Vaticanum II, w tym: Dekretu o ekumenizmie, Deklaracji o wolnoœci
religijnej, Deklaracji o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich i niektórych partii Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo¿ym. Podczas blisko 30-letniej aktywnoœci ekumenicznej w Watykanie odegra³ wa¿n¹ rolê w zbli¿eniu Koœcio³a rzymskokatolickiego z prawos³awnymi, anglikanami i luteranami, a tak¿e z
narodem ¿ydowskim. W swoich dzia³aniach kierowa³ siê zawsze umiarkowaniem
i praktycznym realizmem. W 1983, w zwi¹zku z 500. rocznic¹ urodzin M. Lutra,
nazwa³ ekskomunikowanego reformatora „naszym bratem w Chrystusie”. W
1975–83 pe³ni³ jednoczeœnie funkcje arcybiskupa Utrechtu i prymasa Holandii,
które papie¿ powierzy³ mu w nadziei, ¿e Willebrands doprowadzi do zjednoczenia
mocno podzielonego episkopatu holenderskiego i przyczyni siê do uzdrowienia
napiêtych stosunków miêdzy Koœcio³em katolickim w Holandii a Watykanem;
g³êboka polaryzacja w ³onie katolicyzmu holenderskiego sprawi³a jednak, ¿e z
tego zadania móg³ siê wywi¹zaæ tylko po³owicznie. Spoœród jego publikacji najwiêkszy rezonans uzyska³a ksi¹¿ka Oecuménisme et problemes actuels (1969).
Otrzyma³ 30 doktoratów honorowych, w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985).
Lit.: A. Grzeœkowiak, Kardyna³ Jan Willebrands – w 75 rocznicê urodzin, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1985 z. 1 (9), s. 118-119. – A. Nossol, O wspólne œwiadectwo chrzeœcijañskie (laudacja zwi¹zana z nadaniem doktoratu honorowego KUL kard. Janowi Willebrandsowi),
“Biuletyn Ekumeniczny” 1985 nr 4, s. 22-29.

WILLIAMS Colin, ur. 1952, duchowny anglikañski, od 1 XII 2005 sekretarz
generalny Konferencji Koœcio³ów Europejskich, od 2010 nie móg³ sprawowaæ
urzêdu ze wzglêdu na z³y stan zdrowia; formalnie odszed³ w czerwcu 2012.
WILLIAMS Glen Garfield, ur. 14 IX 1923, Cardiff (Walia), zm. 28 III 1994,
Genewa (Szwajcaria), duchowny baptystyczny, dzia³acz ekumeniczny; po ukoñczeniu South Wales Baptist College w Cardiff duszpasterz w Saint Albans; od
1959 referent europejski w Wydziale Pomocy Miêdzykoœcielnej w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów w Genewie; 1961–67 sekretarz wykonawczy, 1968–87 sekretarz
generalny w zrzeszaj¹cej Koœcio³y prawos³awne, starokatolickie, anglikañskie i
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protestanckie Konferencji Koœcio³ów Europejskich, która pod jego kierownictwem m.in. zacieœni³a wspó³pracê z katolicka Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy; wielokrotnie odwiedza³ Polskê na zaproszenie Koœcio³ów cz³onkowskich
Polskiej Rady Ekumenicznej.
WILM Ernst, ur. 27 VIII 1901, Reinswalde, Kreis Sorau (Niemcy), zm. 1 III
1989, Lübbecke, duchowny ewangelicki, przywódca koœcielny. Po studiach w Bethel, Tybindze, Greifswaldzie i Halle ordynowany w 1927 na duchownego. W
okresie nazizmu przystêpuje do Koœcio³a Wyznaj¹cego. Z powodu protestu wobec
uœmiercania osób umys³owo niepe³nosprawnych w 1942 osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. W 1948 wybrany prezesem (zwierzchnikiem) Koœcio³a
Ewangelickiego Westfalii; funkcjê tê pe³ni do 1969, tj. do przejœcia na emeryturê.
W latach 1957-73 by³ cz³onkiem Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech
(EKD). Uczestniczy³ w Zgromadzeniach Ogólnych Œwiatowej Rady Koœcio³ów w
Evanston (1954) i Uppsali (1968). Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Konferencji Koœcio³ów Europejskich; VII Zgromadzenie Ogólne KKE w Engelbergu (1974) wybra³o go prezydentem honorowym. We wczesnej fazie wspó³pracowa³ równie¿ z
Chrzeœcijañsk¹ Konferencj¹ Pokojow¹, bior¹c udzia³ w I i II Ogólnochrzeœcijañskim Zgromadzeniu Pokojowym w Pradze (1961 i 1964).
WITT Regina, ur. 7 IX 1921, Warszawa, zm. 30 XII 1998, Laski k. Warszawy,
diakonisa ewangelicka, ekumenistka. W 1939, po ukoñczeniu Szko³y Pielêgniarskiej przy Szpitalu Ewangelickim w Warszawie, wstêpuje do Diakonatu Ewangelickiego „Tabita”. W czasie Powstania Warszawskiego wyró¿nia³a siê jako sanitariuszka. W latach 1945-62 by³a sekretark¹ ks. Zygmunta Michelisa, wielkiej postaci polskiej ekumenii, w ewangelicko-augsburskiej parafii Œwiêtej Trójcy w
Warszawie. Na pocz¹tku lat 60. XX w. zaprzyjaŸni³a siê i podjê³a wspó³pracê z s.
Joann¹ Lossow, franciszkank¹ s³u¿ebnic¹ krzy¿a. Siostry organizowa³y dwa razy
do roku rekolekcje dla ksiê¿y ró¿nych wyznañ. W czasie wakacji i ferii zaprasza³y
m³odzie¿ na rekolekcje ekumeniczne, w których uczestniczyli m³odzi chrzeœcijanie z ró¿nych Koœcio³ów. W 1997 obie siostry, za dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ otrzyma³y nagrodê „Bóg zap³aæ”, przyznan¹ przez miesiêcznik ksiê¿y michalitów „Powœci¹gliwoœæ i praca”. Papie¿ Pawe³ VI powiedzia³ im podczas audiencji prywatnej: „Niech wasza przyjaŸñ, dwóch sióstr z dwóch ró¿nych Koœcio³ów przetrwa
do koñca waszego ¿ycia, bo jesteœcie dla Koœcio³a znakiem i zadatkiem nadziei,
¿e jednoœæ rodziny chrzeœcijañskiej zostanie osi¹gniêta”.
Lit.: A. Petrowa-Wasilewicz, Siostry ekumeniczne (s. Joanna Lossow i s. Regina Witt), „Powœci¹gliwoœæ i Praca” 1998 nr 5, s. 18-19. 24. – G. Polak, Siostra Regina Witt (1921-1998),
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999, z. 1 (43), s. 146-148. – W. Hryniewicz, Gdy ludzie
dialogu odchodz¹ (s. Regina Witt, s. Stanis³awa Andronowska, red. Jerzy Turowicz), „Tygodnik
Powszechny” nr 9 z 28.II. 1999. – J. i W. Dubaniewiczowie, Têskniê do ciszy. Siostra Regina
Witt, „Tygodnik Powszechny” nr 13 z z 28. III. 1999.
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WÓJTOWICZ Andrzej, ur. 1940, k. Tarnowa, teolog ewangelicki, dzia³acz
ekumeniczny, publicysta. 1962-66 studia w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1969-70 studia specjalistyczne w Instytucie Ekumenicznym
Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Genewy. Ca³e ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, gdzie by³ m.in. kierownikiem Wydzia³u Kontaktów
Zagranicznych i Prasy oraz dyrektorem Biura. By³ przez wiele lat korespondentem Ewangelickiej Agencji Prasowej (EPD) w RFN, cz³onkiem Zarz¹du Ekumenicznej Grupy Roboczej do Spraw Informacji w Europie, od samego pocz¹tku
(1974) wchodzi³ w sk³ad Komisji Kontaktów pomiêdzy PRE a Koœcio³em Ewangelickim w Niemczech (EKD).
WYSOCZAÑSKI Wiktor, ur. 24 III 1939, Wysocko Wy¿ne k. Stryja,
zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego, profesor teologii. Studia: 1960-64 –
Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, 1966-71 – wydzia³y prawa uniwersytetów
w Toruniu i Warszawie, 1971-72 – Wydzia³ Teologii Starokatolickiej Uniwersytetu w Bernie. S³u¿ba w Koœciele: 1963 – œwiêcenia kap³añskie, 1975 – wybór na
biskupa, 1983 – sakra biskupia, 1995 – wybrany zwierzchnikiem Koœcio³a, 1996 –
ordynariusz diecezji warszawskiej. Od 1967 zwi¹zany z ChAT, dwukrotny rektor
w latach 1990-1996 i 2002-2008. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bernie.
Cz³onek Miêdzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Prezes Spo³ecznego Towarzystwa Polskich Katolików. W latach 1973-87 cz³onek Mieszanej
Komisji Prawos³awno-Starokatolickiej. Jako zwierzchnik Koœcio³a jest z urzêdu
cz³onkiem Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, od 2011 jej wiceprezesem.
Cz³onek Komisji ds. Dialogu miêdzy PRE a Konferencj¹ Episkopatu Polski,
wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u ds. Dialogu Ekumenicznego miêdzy Koœcio³em
Polskokatolickim i Koœcio³em Rzymskokatolickim w Polsce.
Lit.: G. Polak, Kto jest kim w Koœciele, Warszawa 1999, s. 475-476.

WYSZYÑSKI Stefan, ur. 3 VIII 1901, Zuzela, zm. 28 V 1981, Warszawa, kardyna³, arcybiskup metropolita gnieŸnieñski i warszawski, prymas Polski. W 1920–
24 odby³ studia w Wy¿szym Seminarium Duchownym we W³oc³awku; 1924
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. W 1925–29 studiowa³ na KUL prawo uwieñczone
doktoratem, 1946 mianowany biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej, 1948 –
arcybiskupem gnieŸnieñskim i warszawskim, prymasem Polski i tym samym przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski. By³ zwolennikiem wypracowania
modus vivendi Koœcio³a z komunistami, wspó³twórc¹ porozumienia pomiêdzy katolickim Episkopatem i komunistycznym rz¹dem z 14 IV 1950. W sytuacji permanentnego ³amania porozumienia przez komunistów og³osi³ memoria³ Non possumus (1953) i zosta³ pozbawiony prawa do pe³nienia funkcji koœcielnych oraz
aresztowany. Internowany w ró¿nych miejscach do paŸdziernika 1956, kiedy na
fali spo³ecznej odnowy powróci³ do Warszawy. Od 1953 kardyna³ (kapelusz kar-

195

LEKSYKON EKUMENISTÓW

dynalski odebra³ 1957), uczestnik Soboru Watykañskiego II, inicjator listu biskupów polskich do biskupów niemieckich Przebaczamy i prosimy o przebaczenie
(1965), g³ówny organizator obchodów milenijnych (1966), ciesz¹cy siê powszechnym autorytetem spo³ecznym i pozostaj¹cy w sporze z w³adzami PRL. Jego krytycy zarzucali mu autorytatywny styl rz¹dzenia Koœcio³em, powolne wcielanie w
¿ycie reform Vaticanum II, przesadny kult maryjny i podkreœlanie wiêzi polskiego
narodu z katolicyzmem oraz wspieranie przede wszystkim religijnoœci masowej.
Za jego rz¹dów w Koœciele, zgodnie z zaleceniami soborowymi, utworzono
pierwsze struktury do prowadzenia dialogu ekumenicznego: Komisjê Episkopatu
ds. Ekumenizmu i odpowiednie referaty w poszczególnych diecezjach. Rozpocz¹³
siê te¿ dialog z Koœcio³ami cz³onkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej. Osobiœcie nie anga¿owa³ siê w ¿adne przedsiêwziêcia ekumeniczne, nigdy nie spotka³
siê z przedstawicielami Koœcio³ów mniejszoœciowych w Polsce.
Lit.: P. Raina, Stefan Kardyna³ Wyszyñski, Prymas Polski, t. 1–6, Londyn–Warszawa 1979–
95. – A. Micewski, Kardyna³ Wyszyñski, prymas i m¹¿ stanu, Pary¿ 1982.
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Z
ZAUNAR Ludwik, ur. 15 V 1896, Czêstochowa, zm. 21 II 1945, Dachau,
duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Teologiê studiowa³ w Warszawie, Bazylei i Strasburgu, 1922 – ordynacja na duchownego, od 1923 administrator parafii w £odzi, od 1936 II proboszcz w Warszawie i redaktor naczelny
„Jednoty”. Podczas okupacji hitlerowskiej, korzystaj¹c z uprawnieñ urzêdnika
stanu cywilnego wystawia³ fa³szywe metryki urodzenia i œwiadectwa œlubu polskim ¯ydom. W 1942 uczestniczy w powo³aniu Tymczasowej Rady Ekumenicznej, 1944 jest sygnatariuszem Konfesji Polskiej, po Powstaniu Warszawskim zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie umiera w
niewyjaœnionych okolicznoœciach.
Lit.: W. K., Ks. Ludwik Zaunar, „Jednota’ 1985 nr 4, s. 6 i 17. – Ewangelicy warszawscy w
walce o niepodleg³oœæ Polski 1939-45. S³ownik biograficzny, Warszawa 2007, s. 628.

ZAWADZKI Józef, ur. 24 III 1904, Moskwa, zm. 21 II 1982, Góra Kalwaria, duchowny katolicki, marianin. W dzie³o ekumeniczne w³¹czy³ siê na pocz¹tku lat 60. XX w., gdy zaczêto organizowaæ doroczne Tygodnie Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Utrzymywa³ bliskie kontakty z duchownymi prawos³awnymi
(ks. prof. Jerzy Klinger) i luterañskimi (ks. Zygmunt Michelis). By³ gorliwym
uczestnikiem rekolekcji ekumenicznych w Laskach k. Warszawy oraz innych
przedsiêwziêæ o charakterze miêdzywyznaniowym.
Lit.: „Biuletyn Ekumeniczny” 1982 nr 4 (44), s. 24-25.
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ZERNOV Nicolas, ur. 9 X 1898, Moskwa, zm. 25 VIII 1980, Oxford, historyk
chrzeœcijañstwa wschodniego, prawos³awny pionier ruchu ekumenicznego; 1925–
32 sekretarz rosyjskiego ruchu studentów chrzeœcijañskich na emigracji; 1934–39
sekretarz komisji m³odzie¿y ruchu Praktycznego Chrzeœcijañstwa; 1936–39 wyk³adowca w School of Slavonic Studies w Londynie; od 1947 profesor Eastern
Orthodox Culture w Oksfordzie; 1953–54 wyk³adowca w Orthodox College w
Kerali (Indie); g³ówne dzie³a: The Russians and Their Church (1945), The Reintegration of the Church: A Study in Intercommunion (1952), Wschodnie chrzeœcijañstwo (1961, wyd. pol. 1967), Sunset Years: A Russian Pilgrim in the West (1983).
ZIEJA Jan, ur. 1 III 1897, Ossa (województwo mazowieckie), zm. 19 X 1991,
Warszawa, duchowny katolicki, rektor koœcio³a Sióstr Wizytek, dzia³acz spo³eczny, t³umacz, publicysta i pisarz religijny, dzia³acz opozycji niepodleg³oœciowej w
PRL. Zainicjowa³ pierwsze w Polsce wspólne Ojcze Nasz prawos³awnych, ewangelików i katolików zebranych 8 maja 1959 w Klubie Inteligencji Katolickiej w
Warszawie na prelekcji ks. Andrzeja Bardeckiego „W przededniu zapowiedzianego Soboru Watykañskiego II”.
Lit.: J. Turnau, Jedynym kap³anem jest Chrystus. Wspomnienie o ks. Janie Ziei, „Jednota”
1993 nr 1, s. 16-17.

ZIELIÑSKI Józef, ur. 1914, zm. 1964, Warszawa, duchowny katolicki, cz³onek Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy, proboszcz parafii Œwiêtego Krzy¿a w latach 1961-1964. W czerwcu 1962 zorganizowa³ oktawê nabo¿eñstw do Ducha
Œwiêtego o jednoœæ chrzeœcijan, w grudniu tego samego roku – jubileusz 50-lecia
ordynacji ks. Zygmunta Michelisa po³¹czon¹ z ekumeniczn¹ konferencj¹ teologiczn¹.
ZUBERBIER Andrzej Jan, ur. 16 IV 1922, Warszawa, zm. 27 VI 2000, teolog, ksi¹dz katolicki. Studia: 1941-46 Wy¿sze Seminarium Duchowne w Kielcach, 1949 – Wydzia³ Teologiczny Uniwersytetu Jagielloñskiego, 1949-51 –
Wydzia³ Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1951 doktorat z teologii tam¿e, 1967-68 – stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii, 1971 – habilitacja, 1976 – profesor nadzwyczajny, 1989 – profesor zwyczajny nauk teologicznych. 1951–2000 wyk³adowca teologii dogmatycznej, sakramentologii i ekumenizmu w Wy¿szym Seminarium Duchownym w
Kielcach; od 1976 profesor Akademii Teologii Katolickiej (od 1999: Uniwersytet
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego). By³ cz³onkiem Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i Podkomisji ds. Dialogu Komisji Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1986 by³ tak¿e cz³onkiem Podkomisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z
Judaizmem, póŸniej Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, wreszcie konsultorem Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu. W latach 1998-2000 pe³ni³
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funkcjê wspó³przewodnicz¹cego Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Jego dzia³alnoœæ naukowa koncentrowa³a siê wokó³ przemian zachodz¹cych we wspó³czesnej teologii katolickiej, jej otwarcia na filozofiê wspó³czesn¹ oraz zwi¹zków miêdzy teologi¹ a kultur¹. Uczestniczy³ w wielu sympozjach miêdzynarodowych i
spotkaniach teologiczno-naukowych.
Lit.: G. Polak, Œ.p. ks. profesor Andrzej Zuberbier (1922-2000), „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2000, z. 2 (46), s. 135-138.

199

LEKSYKON EKUMENISTÓW

¯
¯YCIÑSKI Józef, ur. 1 IX 1948, Nowa Wieœ k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm.
10 II 2011, Rzym, rzymskokatolicki arcybiskup metropolita lubelski, intelektualista
i osoba o otwartej, ekumenicznej postawie. Studia: 1966-72 – Wy¿sze Czêstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie, 1976 – doktorat z teologii (Papieski Wydzia³ Teologiczny w Krakowie), 1978 – doktorat z filozofii (Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie), studia na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie, nastêpnie na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii, 1980 – habilitacja
z filozofii nauki. S³u¿ba w Koœciele: 1972 – œwiêcenia kap³añskie, 1990 – biskup
tarnowski, 1997 – arcybiskup metropolita lubelski. Droga naukowa: 1979 – asystent
w Katedrze Logiki i Metodologii Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, 1982-85 – prodziekan Wydzia³u Filozoficznego PAT, 1988 – profesor PAT,
1988-91 – dziekan Wydzia³u Filozoficznego PAT, 1998 – kierownik Katedry Relacji
miêdzy Nauk¹ a Wiar¹ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestnik ró¿nych
inicjatyw ekumenicznych. 1999-2005 – cz³onek Wspólnej Grupy Roboczej Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a rzymskokatolickiego. W Lublinie powo³a³ Archidiecezjaln¹ Radê Ekumeniczn¹, wspiera³ wydawanie „Kalendarza ekumenicznego”,
uczestniczy³ w modlitwach ekumenicznych, m.in. w ramach dorocznego Tygodnia
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan czy z okazji 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
W 2000 wraz z prawos³awnym biskupem che³mskim i lubelskim Ablem wystosowa³ list do katolików i prawos³awnych, który przypomina³, ¿e Lublin stanowi³ zawsze w historii Polski ”symbol jednoœci i dialogu”. W tym mieœcie – stwierdzali
obaj hierarchowie – „zrodzi³a siê szczególna tradycja i kultura, która wymaga pielêgnowania i dalszego przekazywania”.
Lit.: G. Polak, Abp Józef ¯yciñski 1948 – 2011, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2011 z.
1-2 (68-69), s. 235-238.
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