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SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

DZIESI¥TE
ZGROMADZENIE OGÓLNE

ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Pusan, Republika Korei,

30 paŸdziernika – 8 listopada 2013

PRZEBIEG OBRAD

X Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), które odby³o
siê w Pusan (Republika Korei) w dniach  od 30 paŸdziernika do 8 listopada
2013  r., jako temat g³ówny obra³o: „Bo¿e ¿ycia, prowadŸ nas do sprawiedli-
woœci i pokoju”. Wziê³o w nim udzia³ 825 delegatów reprezentuj¹cych 345
Koœcio³ów cz³onkowskich z ponad 100 krajów. Wszystkich uczestników by³o
³¹cznie ponad cztery tysi¹ce.  Polskie Koœcio³y reprezentowali w Pusan: ks.
Piotr Gaœ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Artur Aleksiejuk, Marta
Ca³piñska i Jaros³aw Charkiewicz z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Pra-
wos³awnego oraz ks. Ioan L. Jebelean z Koœcio³a Chrzeœcijañskokatolickiego
w Szwajcarii, który reprezentowa³ jednoczeœnie Koœció³ Polskokatolicki.

Miejsce obrad wywar³o niew¹tpliwie swój wp³yw na atmosferê Zgromadze-
nia Ogólnego. Pusan to miasto portowe i metropolia gospodarcza po³o¿ona na
po³udniowo-wschodnim krañcu Pó³wyspu Koreañskiego. Liczy dziœ 3, 7 mln
mieszkañców i w przeci¹gu ostatnich 20–30 lat miasto to prze¿y³o pod ka¿dym
wzglêdem ogromny rozwój.

Na czele koreañskiego komitetu organizacyjnego sta³ pastor parafii prezbi-
teriañskiej w Seulu, licz¹cej 40 tys. wiernych, Kim Sam Whan. Wraz z nielicz-
nym sztabem ŒRK koreañski komitet czuwa³ nad harmonijnym przebiegiem
obrad i zadanie to zosta³o wykonane w sposób perfekcyjny.

Inspiracj¹ dla obrad by³y przede wszystkim dwa wczeœniej opracowane do-
kumenty. W pierwszym przypadku chodzi o studium Komisji Wiara i Ustrój
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Koœció³: na drodze do wspólnej wizji, stanowi¹ce kontynuacjê dokumentu
z Limy (1982) Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Studium to,
jako dokument konwergencji, próbuje opisaæ, co ró¿ni a co ³¹czy Koœcio³y, a
tak¿e wyszczególniæ tematy przysz³ych rozmów. Koœcio³y maj¹ ustosunkowaæ
siê do tego dokumentu do roku 2015.

Drugi dokument to deklaracja misyjna Wspólnie dla ¿ycia. Misja i ewange-
lizacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach, która streszcza to, co ró¿ne wyznanie
chrzeœcijañskie – od prawos³awnych i katolików po zielonoœwi¹tkowców –
mog¹ wspólnie powiedzieæ o misji w zglobalizowanym i rozdartym œwiecie.
Wymagana jest misja w „duchu wyzwolenia”, „misja wykluczonych”. Jaki
mo¿e byæ wk³ad wykluczonych do nowego rozumienia misji? „Dlaczego ist-
nieje wykluczenie i strefy marginalizacji?” Kto ¿yje w centrum, kto na obrze-
¿ach – wzrastaj¹ce chrzeœcijañstwo w krajach Po³udnia czy malej¹ce chrzeœci-
jañstwo w Europie i Ameryce Pó³nocnej? Do g³osu doszed³ proces kszta³towa-
nia opinii i tak¿e kontrowersyjne wypowiedzi na linii ewangelikalni –
libera³owie. Jednak dokument zmierza do tego, by teologicznym punktem wyj-
œcia by³ Bóg w Trójcy Jedyny, którego  dzia³alnoœæ w mocy Ducha Œwiêtego
przenika ca³e stworzenie. Tematy, jak pokój, sprawiedliwoœæ i ekumenia wysu-
waj¹ siê na plan pierwszy w kontekœcie nowego rozumienia misji, którego fun-
damentem jest „missio dei”.

Nieod³¹cznym elementem ka¿dego Zgromadzenia Ogólnego s¹ codzienne
nabo¿eñstwa i studia biblijne. Tak  by³o te¿ w Pusan. Nie zabrak³o równie¿
licznych s³ów powitania ze strony œwiatowych wspólnot wyznaniowych, eku-
menicznych konferencji regionalnych i innych miêdzynarodowych organizacji
chrzeœcijañskich. W imieniu papie¿a Franciszka ¿yczenia owocnych obrad
przekaza³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan – kardy-
na³ Kurt Koch.

Podczas szeœciu tematycznych plenów przedstawiono treœæ pracy ŒRK.
W czasie plenum poœwiêconego g³ównemu tematowi Zgromadzenia Ogólne-
go przemawia³ dyrektor programu walki z AIDS ONZ Michel Sidibe, który
chcia³ widzieæ w Koœcio³ach „barykadê przeciw wykluczeniu”, i by³y arcybi-
skup anglikañski Sri Lanki Duleep de Chickera. Plenum poœwiêcone Azji
ukszta³towa³y wy³¹cznie kobiety, m.in. z Filipin i Indii. Podczas plenum na
temat jednoœci przemawia³a m.in. m³oda teolo¿ka kongregacjonalna  z Repu-
bliki Po³udniowej Afryki Alice Fabian, która poinformowa³a o zrastaniu siê
rasowo mieszanego zboru, a tak¿e kanadyjski biskup aborygenów Marc
MacDonald.

Podstawowy referat na temat rozumienia misji w nowej deklaracji misyjnej
– Wspólnie dla ¿ycia. Misja i ewangelizacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach –
przedstawi³ podczas plenum rzymskokatolicki teolog Stephen Bevans z Chica-
go, natomiast z perspektywy kobiety temat ten zreferowa³a cz³onkini Koœcio³a
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Zielonoœwi¹tkowego z Chile Cecylia Castillo Nanjari, z kolei biskup indyjski i
jednoczeœnie przewodnicz¹cy Komisji ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
ŒRK Geevarghese Mor Corillos zapozna³ z prac¹ misyjn¹ swojego Koœcio³a
wœród najubo¿szych „ludzi z marginesu”.

Plenum poœwiêcone sprawiedliwoœci  moderowa³a amerykañska baptystka
Anquelique Walker-Smith, natomiast punktem kulminacyjnym plenum pokojo-
wego by³o wyst¹pienie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Leymah Gbowee
z Liberii, która przez organizowanie demonstracji kobiet przyczyni³a siê do za-
koñczenia wojny domowej  w jej kraju. Sytuacjê na Pó³wyspie Koreañskim
przedstawi³ teolog Chang Yoon Jae.

W³aœciwa wspólna praca merytoryczna odbywa³a siê w 21 „komitetach eks-
perckich” jako „Ecumenical Conversations”, które obradowa³y czterokrotnie
po 90 minut. W prowadzonych rozmowach chodzi³o o tematykê zwi¹zan¹
z deklaracjami na temat jednoœci, misji i ewangelizacji, zagadnienie sprawie-
dliwego pokoju oraz konkretne tematy dotycz¹ce Pó³wyspu Koreañskiego i
Bliskiego Wschodu.

Weekend s³u¿y³ kontaktom z lokalnymi Koœcio³ami koreañskimi. Spotkanie
z Koœcio³ami Korei Pó³nocnej by³o niemo¿liwe, podobnie jak uczestnictwo
delegacji pó³nocnokoreañskiej w Zgromadzeniu Ogólnym. W ka¿dym razie
mia³y miejsce wizyty przedstawicieli ŒRK w Korei Pó³nocnej przed Zgroma-
dzeniem Ogólnym, do uczestników obrad dotar³o te¿ pos³anie pó³nocnokore-
añskiej Rady Koœcio³ów.

Dokonano zmian w konstytucji ŒRK polegaj¹cych przede wszystkim
na zmianie podzia³u zadañ miêdzy Komitetem Naczelnym i Wykonawczym,
przy czym to ostatnie gremium uzyska³o wiêcej operacyjnych pe³nomoc-
nictw. Zmianie ulegnie rytm posiedzeñ, w przysz³oœci Zgromadzenie
Ogólne bêdzie siê zbieraæ co osiem lat, Komitet Naczelny co dwa lata w
pierwszym, trzecim, pi¹tym i siódmym roku po ka¿dorazowym Zgromadze-
niu Ogólnym. Komitet Wykonawczy bêdzie siê w dalszym ci¹gu spotyka³ co
pó³ roku, ale po czterech latach nast¹pi nowy wybór jego sk³adu przez Komi-
tet Naczelny.

Projekt deklaracji w sprawie jednoœci by³ przed³o¿ony ju¿ przed rozpoczê-
ciem obrad przez Komitet Naczelny. Dokument ten stawia jednoœæ Koœcio³a w
perspektywie jednoœci ludzkoœci i jednoœci stworzenia, dla której mo¿e byæ
znakiem i narzêdziem. Koœció³ nie spe³ni tego zadania wówczas, gdy w nim
samym istnieæ bêd¹ podzia³y, konflikty i wykluczenia. Istotna czêœæ dyskusji
wokó³ deklaracji polega³a na konkretnym wskazaniu poszczególnych linii po-
dzia³u, przy czym odnoœnie do zagadnieñ seksualnoœci dominowa³a du¿a po-
wœci¹gliwoœæ, która znalaz³a swoje odbicie w ostatecznej wersji tekstu. Mimo
to uda³o siê skonstruowaæ dokument, który mo¿e staæ siê impulsem dla lokal-
nych rad koœcielnych.
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Znacznie krótsze Pos³anie X Zgromadzenia Ogólnego, uchwalone na za-
koñczenie obrad,  ujmuje syntetycznie doœwiadczenia, tematy i troski wyarty-
ku³owane w Pusan.

Przed Zgromadzeniem Ogólnym przygotowano cztery deklaracje dotycz¹-
ce polityzacji religii i praw mniejszoœci religijnych, praw bezpañstwowców,
drogi do sprawiedliwego pokoju oraz pokoju i ponownego zjednoczenia Pó³-
wyspu Koreañskiego. W odniesieniu do deklaracji pokoju i pojednania w
Korei nie uda³o siê w³¹czyæ do dokumentu ¿¹dania  dotycz¹cego mo¿liwoœci
odmowy s³u¿by wojskowej. Nied³ugo po zakoñczeniu obrad pojawi³y siê w
prasie œwiatowej relacje o arbitralnych egzekucjach w Korei Pó³nocnej, które
wprawdzie nie mia³y ¿adnego odniesienia do Zgromadzenia Ogólnego, lecz
ukaza³y wyraŸnie dystans re¿imu od miêdzynarodowych standardów pañstwa
prawa.

Dalszym wa¿nym dokumentem by³a deklaracja o nieustannej obecnoœci
chrzeœcijañstwa na Bliskim Wschodzie, poruszaj¹ca niepewn¹ sytuacjê chrze-
œcijan na tym terenie po arabskich rewolucjach. Z inicjatywy pojedynczych
delegatów lub grup przygotowano dalsze deklaracje dotycz¹ce szczegó³owych
tematów, których merytorycznych uzasadnieñ plenum nie by³o w stanie prze-
dyskutowaæ; dotyczy³y one: 100. rocznicy ludobójstwa dokonanego na Ormia-
nach, spraw zwi¹zanych z przygotowywanym w Warszawie Szczytem Klima-
tycznym, stosunku USA do Kuby i sytuacji w Kongo.

Sytuacja finansowa ŒRK jest w dalszym ci¹gu trudna. Wiele ma³ych Ko-
œcio³ów wp³aci³o w ostatnim czasie swoje sk³adki cz³onkowskie, lecz fakt ten
nie wp³ywa w sposób zasadniczy na kondycjê finansow¹ Rady. Bezkolizyjny
przebieg Zgromadzenia Ogólnego by³ mo¿liwy dziêki powa¿nym nak³adom
Koœcio³ów koreañskich. O dalszej pracy ŒRK zadecyduje pomyœlna transakcja
zwi¹zana ze spieniê¿eniem parceli w Genewie.

Sporz¹dzenie listy nominacji na cz³onków Komitetu Naczelnego i Wyko-
nawczego by³o – jak zwykle – zadaniem z³o¿onym, gdy¿ trzeba by³o uwzglêd-
niæ odpowiedni¹ reprezentacjê pod wzglêdem wieku, p³ci, przynale¿noœci wy-
znaniowej, duchownych i œwieckich. W sk³ad Komitetu Naczelnego wszed³
jeden przedstawiciel z Polski – ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefa-
licznego Koœcio³a Prawos³awnego. Struktura nowego Komitetu Naczelnego
wygl¹da nastêpuj¹co: 39% kobiet i 61% mê¿czyzn, 13% m³odzie¿y, 5% auto-
chtonów, 2% niepe³nosprawnych, 68% duchownych i 32% œwieckich. Prze-
wodnicz¹c¹ nowego, 150-osobowego Komitetu Naczelnego, jako pierwsza
Afrykanka i pierwsza kobieta, wybrana zosta³a kenijska anglikanka Agnes
Abuom, która w ostatnich latach sprawdzi³a siê jako przewodnicz¹ca ró¿nych
komitetów. Jej zastêpcami zostali: metodystyczna biskupka Mary Ann Swen-
son z USA i biskup Gennadios z Sassimy, reprezentant Patriarchatu Konstanty-
nopola, który sprawowa³ ju¿ to stanowisko w poprzedniej kadencji.
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Delegaci zebrani w Pusan wybrali oœmioro prezydentów Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Ich zadaniem jest promowanie ekumenizmu i objaœnianie prac
ŒRK w poszczególnych regionach œwiata. Z urzêdu zasiadaj¹ te¿ w Komite-
cie Naczelnym. Prezydentami zostali: ks. Mary Anne Plaatjies van Huffel
(Zjednoczony Koœció³ Reformowany w RPA), ks. Sang Chang (Koœció³ Pre-
zbiteriañski w Korei Po³udniowej), abp Anders Wejryd (Koœció³ Luterañski
Szwecji), ks. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado (Koœció³ Prezbiteriañski w Ko-
lumbii), bp Mark MacDonald (Koœció³ Anglikañski Kanady), ks. Mele’ana
Puloka (Wolny Koœció³ Wesleyañski Tonga), patriarcha Jan X (Koœció³ Grec-
ko-Prawos³awny Antiochii) oraz patriarcha Karekin II (Ormiañski Koœció³
Apostolski).

Zgromadzenie Ogólne jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Dokonuje oceny pracy ŒRK, okreœla jej ogólne kierunki dzia³añ, wydaje
oœwiadczenia i wybiera nowy sk³ad Komitetu Naczelnego, który zarz¹dza ŒRK
pomiêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi. ŒRK zrzesza obecnie 345 Koœcio³ów
cz³onkowskich ze wszystkich kontynentów. Wœród nich s¹ cztery polskie Ko-
œcio³y: Ewangelicko-Augsburski, Polskokatolicki, Starokatolicki Mariawitów
oraz Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny. Polska Rada Ekumeniczna
posiada status rady stowarzyszonej z ŒRK.

Sekretarz generalny Olav Fykse Tveit, duchowny luterañski z Norwegii, bê-
dzie siê musia³ poddaæ procedurze ponownego wyboru podczas najbli¿szego
posiedzenia Komitetu Naczelnego w lipcu 2014.

Kar
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Walter Altmann
RAPORT PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMITETU NACZELNEGO

1. Panie Przewodnicz¹cy, drodzy delegaci, drodzy uczestnicy, drodzy bra-
cia i drogie siostry,

2. Mówiê wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasi¹œæ do sto-
³u z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie Niebios.

3. Zastanawiaj¹c siê nad moim dzisiejszym krótkim przemówieniem, w
którym z³o¿ê sprawozdanie, ale tak¿e wspomnê o ró¿nych moich przemyœle-
niach i wyzwaniach, kierowa³em siê seri¹ pytañ, które stawia³em sobie ca³kiem
osobiœcie. Moja pierwsza myœl dotyczy³a znaczenia Zgromadzenia Ogólnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów.

I. Jakie znaczenie ma wspólna podró¿ z Porto Alegre
do Busan jako wspólnoty Koœcio³ów?

4. S³owa Jezusa  z Ewangelii Mateusza i £ukasza (Mt 8, 11; £k 13, 29) cyto-
wane na wstêpie staj¹ siê ¿yw¹ rzeczywistoœci¹. Jeœli weŸmiemy Ziemiê Œwiêt¹, w
której Jezus przemawia³ do swoich uczniów, jako punkt odniesienia, nasza droga z
Porto Alegre do Busan prowadzi z Zachodu na Wschód. Prowadzi te¿ z Po³udnia
na Pó³noc. Udajemy siê dos³ownie z jednej na drug¹ stronê kuli ziemskiej.

5. Zgromadziliœmy siê tutaj jako wspólnota globalna. Wczeœniej podczas
plenum inauguracyjnego m³odzi ludzie z³o¿yli swoje œwiadectwo. Pozwólcie, ¿e
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zwrócê uwagê na jedno œwiadectwo o szczególnym znaczeniu, mianowicie na
œwiadectwo Thomasa Kinga, m³odego Brazylijczyka, który podczas poprzednie-
go Zgromadzenia Ogólnego w Porto Alegre s³u¿y³ jako steward. Przodkowie
Thomasa pochodz¹ z Korei, jego ojciec z Korei pó³nocnej a matka z po³udnia.
Podsumowuj¹c powiedzmy: zebraliœmy siê tutaj ze wszystkich zak¹tków œwiata,
w tej koreañskiej rzeczywistoœci, aby z braæmi i siostrami tego narodu z³o¿yæ
œwiadectwo naszej wiary, która ³¹czy nas wszystkich w globaln¹ wspólnotê.

6. Tak¿e powinniœmy na samym pocz¹tku wyraziæ nasze podziêkowanie Ko-
œcio³om oraz braciom i siostrom w Korei za ich zaproszenie na to jedyne w swo-
im rodzaju wydarzenie i za jego pracowite przygotowanie. Urodzi³em siê w Por-
to Alegre, gdzie znajduje siê tak¿e g³ówna siedziba mojego Koœcio³a, Koœcio³a
Ewangelickiego Wyznania Luterañskiego w Brazylii. Przeto dla mnie osobiœcie
fakt, ¿e udaliœmy siê z Brazylii do Korei, ma ca³kiem szczególne znaczenie.

7. Przed rokiem mia³em sposobnoœæ odwiedziæ Koœcio³y Republiki Korei
w Busan i Seulu, celem wizyty by³o nawi¹zanie kontaktu z lokalnymi i krajo-
wymi komitetami  oraz kierownictwami Koœcio³ów. Prze¿y³em ich goœcinnoœæ
i widzia³em, z jakimi oczekiwaniami i jakim zapa³em przygotowuj¹ siê na na-
sze przybycie. Dla tego Zgromadzenia Ogólnego udostêpnili liczne techniczne,
logistyczne i finansowe zasoby. Za to dziêkujemy im z ca³ego serca.

8. Fakt, ¿e zebraliœmy siê z wszystkich zak¹tków œwiata, ma z wielu
wzglêdów znaczenie. Jest on ju¿ w sobie œwiadectwem ró¿norodnoœci cia³a
Chrystusa. Rozejrzyjmy siê doko³a i zwróæmy na moment uwagê na nasz¹ ko-
lorow¹ ekumeniczn¹ mozaikê! Mówimy tyloma ró¿nymi jêzykami. W ¿adnym
innym momencie znaczenie i si³a naszej wspólnoty nie wyra¿a siê w sposób
tak g³êboki, ni¿ gdy gromadzimy siê i wspólnie, ka¿dy w swoim jêzyku, zma-
wia Ojcze nasz, modlitwê, której nauczy³ nas sam Jezus.

9. Ale nasza ró¿norodnoœæ siêga dalej ni¿ ró¿ne jêzyki. Reprezentujemy
ró¿ne wspólnoty etniczne, kultury, tradycje i denominacje wiary chrzeœcijañ-
skiej. ŒRK od dawien dawna k³ad³a nacisk na uczestnictwo kobiet, ludów pier-
wotnych, niepe³nosprawnych i m³odzie¿y. W tym znaczeniu powo³a³a do ¿ycia
wiele programów, które za cel stawia³y sobie wspieranie coraz wiêkszej inte-
gracji i przezwyciê¿anie dyskryminuj¹cych praktyk. Bêd¹ce wœród nas liczne
dary s¹ bardzo ró¿norodne. Zgromadzenie Ogólne jak nasze jest œwiêtem ró¿-
norodnoœci.

10. Jednak nasza ró¿norodnoœæ nie powstrzymuje nas przed budowaniem i
d¹¿eniem do jednoœci. Ca³kiem przeciwnie! Dla ekumenicznego marzenia jest
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ró¿norodnoœæ wzbogaceniem, dziêki któremu  wzajemnie siê uzupe³niamy.
Faktycznie wzajemnie siê te¿ korygujemy albo przynajmniej powinniœmy byæ
otwarci dla tej mo¿liwoœci w naszym d¹¿eniu do wiêkszej komplementarnoœci
i lepszego wyra¿ania naszej jednoœci. Gdy¿ podobnie jak uczniowie Jezusa
(Mk 10, 35-45) jesteœmy ma³o odporni na pokusê uwa¿ania tego, co „nasze”,
za lepsze ni¿ to, co przynosz¹ ze sob¹ inni ludzie.

11. Tak¿e na pokusê w³adzy jesteœmy nara¿eni. W biegu dziejów ta pokusa
naznaczy³a stosunki miêdzy ludŸmi i narodami na ró¿nych p³aszczyznach i
skusi³a ludzkoœæ do grzesznych praktyk, jak rasizm, patriarchat, wyzysk eko-
nomiczny i ró¿ne formy marginalizowania i ucisku, nie zapominaj¹c o grzesz-
nym konkurowaniu miêdzy Koœcio³ami i religiami, prowadz¹cym niekiedy do
fizycznej przemocy, wojny i terroru. Nasza pokuta jest tak¿e konkretn¹ form¹
naszego ekumenicznego zaanga¿owania.

12. Lecz mimo to w ruchu ekumenicznym trzymamy siê faktu, ¿e przez nasz¹
ró¿norodnoœæ zostaje wyra¿ona nasza komplementarnoœæ. Jesteœmy wezwani do
odkrywania stale na nowo, jakim wzbogaceniem dla naszej chrzeœcijañskiej ro-
dziny jest ta ró¿norodnoœæ. Dlatego dziœ jesteœmy tutaj. W naszym d¹¿eniu do
lepszego wyra¿ania jednoœci Koœcio³a musimy uznaæ dary, doœwiadczenia i prze-
konania naszych bliŸnich. Mog¹ nam one pomóc do wiêkszej  autentycznoœci i
wiernoœci wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przy tym powinniœmy te¿ po-
zostaæ otwarci na korekty, na które wskazuj¹ nam ewentualnie nasi bracia i nasze
siostry, gdy ws³uchujemy siê w g³os Ducha Œwiêtego.

13. To prawda, ¿e w naszym ¿yciu zbyt czêsto jesteœmy daleko  oddaleni od
idea³ów. Duch konkurencji tak¿e wœród nas zajmuje jeszcze du¿o miejsca. A
przecie¿ rywalizacja nie by³a idea³em, którym kierowali siê nasi poprzednicy
w ruchu ekumenicznym, gdy w Amsterdamie (1948) oznajmiali sw¹ mocn¹
wolê utrzymywania ³¹cznoœci ze sob¹. W imiê tych idea³ów zostaliœmy wyty-
powani przez nasze Koœcio³y i organizacje na ich delegatów i reprezentantów.
I jesteœmy wezwani do strze¿enia tych idea³ów i postêpowania zgodnie z nimi.
Przeto podczas obecnego jak i podczas poprzednich Zgromadzeñ Ogólnych
zarezerwowano czas na zbadanie, rozwa¿enie i przyjêcie nowej deklaracji na
temat jednoœci, która potwierdzi³aby j¹dro naszego zaanga¿owania.

14. Aposto³ Pawe³ dostarcza nam solidnej teologicznej podstawy dla nasze-
go d¹¿enia do jednoœci, w którym rolê przewodni¹ odgrywaj¹ najwa¿niejsze
spoœród wszystkich zasad: Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden
jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, dzia³a przez wszyst-
kich i we wszystkich (Ef 4, 5-6).
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15. W swoich rozwa¿aniach o ró¿norodnoœci i paralelnie do tego o jednoœci
Koœcio³a Aposto³ pos³uguje siê plastycznym obrazem cia³a, które ma wpraw-
dzie wiele cz³onków, lecz mimo to jest jednym cia³em (1 Kor 12, 12). W tym
sensie zgromadzenie ekumeniczne jest tak¿e w pierwszym rzêdzie œwiêtem
jednoœci, jednoœci, któr¹ ju¿ mamy w Chrystusie i teraz w wiernoœci wobec
Niego chcemy j¹ jeszcze intensywniej urzeczywistniaæ w naszych Koœcio³ach.

16. Cytowany na wstêpie werset biblijny prowadzi nas wreszcie do g³êbsze-
go i eschatologicznego wymiaru, mianowicie do Bo¿ej obietnicy zasiadania
przy stole w obecnoœci Boga w Królestwie Niebieskim wspólnie z naszymi
przodkami, a dlaczego nie tak¿e z aposto³ami. Ta obietnica, ta perspektywa
przysz³ej rzeczywistoœci, antycypuje tê rzeczywistoœæ – na podstawie naszych
podzia³ów wprawdzie tylko w sposób niepe³ny, lecz mimo to skuteczny, gdy
gromadzimy siê w imieniu Pana, aby wielbiæ Trójjedynego Boga i ws³uchiwaæ
siê w g³os Boga. Z tego powodu siê tutaj zgromadziliœmy.

II. Czym charakteryzowa³ siê okres
od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK?

17. By³ to pod wieloma wzglêdami czas przejœciowy. Na wstêpie wspomnê
miêdzynarodowy kryzys finansowy, spowodowany nieodpowiedzialnymi a na-
wet kryminalnymi praktykami potê¿nego sektora krajów uprzemys³owionych,
gdzie dobra praktyka pañstwowej regulacji  tego sektora i jego ekonomicznych
interesów zosta³a zaniechana w imiê tzw. „kroków liberalizuj¹cych”. Wspomi-
nam kryzys finansowy nie dlatego, ¿e uwa¿am, ¿e by³ on dla ŒRK wa¿nym
aspektem w tym okresie, lecz przede wszystkim dlatego, ¿e ma on g³êboko siê-
gaj¹ce skutki dla œwiatowego ³adu ekonomicznego. Doprowadzi³ do zwiêkszo-
nego bezrobocia i g³odu liczne rzesze ludzkie na ca³ym œwiecie. Wielu wpro-
wadzi³ w rozpacz. Poza tym kryzys naruszy³ finansow¹ stabilnoœæ wielu Ko-
œcio³ów a tym samym ograniczy³ te¿ ich zdolnoœæ wspierania organizacji
ekumenicznych na œwiecie i oczywiœcie tak¿e ŒRK.

18. Dziêki licznym staraniom administracji ŒRK i cennemu wk³adowi
cz³onków gremiów kierowniczych zwiêkszy³a siê wprawdzie liczba Koœcio³ów
wype³niaj¹cych obowi¹zek p³acenia sk³adek na rzecz Rady, jednak w okresie
sprawozdawczym ogólna suma zebranych sk³adek cz³onkowskich stale mala³a.
Do tego dochodzi³y niekorzystne dla franka szwajcarskiego kursy wymiany, co
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zmusza³o administracjê i gremia kierownicze do sta³ych dzia³añ dostosowaw-
czych, a to z kolei wi¹za³o siê z redukcj¹ zatrudnienia i utrudnion¹ mo¿liwo-
œci¹ realizowania sta³ych programów. Nie jest to z pewnoœci¹ komfortowa sy-
tuacja dla tych wszystkich, którzy poœwiêcaj¹ siê realizacji pracy programowej
ŒRK. Godne ubolewania jest równie¿ to, ¿e niektóre Koœcio³y poczu³y siê
zmuszone do nie wysy³ania ¿adnych przedstawicieli na to Zgromadzenie Ogól-
ne, mimo ¿e ŒRK oferowa³a im dop³aty.

19.  Dziêki administracyjno-technicznym krokom oraz zaanga¿owaniu i zro-
zumieniu okazywanemu przez wspó³pracowników, którym wyra¿amy nasze
gor¹ce podziêkowanie, ŒRK mimo wszystko mog³a utrzymaæ finansowo sta-
biln¹ sytuacjê. Jednak na jedno pytanie musz¹ Koœcio³y w dalszym ci¹gu szu-
kaæ odpowiedzi: W jakiej mierze chcia³yby i okazuj¹ gotowoœæ wspierania i
wzmacniania ŒRK jako niezbêdnej czêœci sk³adowej swego zaanga¿owania na
rzecz sprawy ekumenicznej?

20. Jedno z najwiêkszych wyzwañ w tym okresie polega³o na znalezieniu
rozwi¹zania w sprawie rosn¹cego deficytu kasy emerytalnej ŒRK, gdy nie by³o
ju¿ perspektywy na zmianê trendu. Przejœcie do prywatnego planu rentowego
przy zachowaniu wszystkich uzyskanych roszczeñ cz³onków kasy emerytalnej
jak równie¿ projekt powiêkszenia budynku Centrum Ekumenicznego w Gene-
wie sk³aniaj¹ nas do uzasadnionej nadziei, ¿e ostateczne rozwi¹zanie tego pil-
nego problemu jest mo¿liwe.

21. Poza tym w okresie miêdzy Porto Alegre i Busan dokona³a siê zmiana w
Sekretariacie Generalnym ŒRK. Olav Fykse Tveit zosta³ nastêpc¹ Samuela
Kobii jako sekretarz generalny ŒRK. Obaj s³u¿yli ŒRK gorliwie i z wielkim
osobistym zaanga¿owaniem. Obaj stawali przed wielkimi wyzwaniami. Obaj
szukali kontaktów z Koœcio³ami i z instytucjami ekumenicznymi. Obu tym na-
szym braciom chcia³bym z tego miejsca w imieniu Komitetu Naczelnego ŒRK
serdecznie podziêkowaæ za ich s³u¿bê na rzecz ruchu ekumenicznego.

22. Dalszy, aktualnie dokonuj¹cy siê proces przejœcia jest g³êbszy i szerszy
ni¿ te, o których ju¿ wspomnia³em. Jest on zwi¹zany ze zmianami w global-
nym krajobrazie religijnym. Ju¿ w Porto Alegre zaczêliœmy mówiæ o zmienia-
j¹cym siê krajobrazie religijnym w œwiecie dzisiejszym. W ostatnich dziesiê-
cioleciach daje siê zauwa¿yæ na p³aszczyŸnie globalnej rosn¹ca religijna mo-
bilnoœæ i rozdrobnienie. Co siê tyczy chrzeœcijañstwa, to jego punkt ciê¿koœci
przesuwa siê coraz bardziej w stronê globalnego Po³udnia i Wschodu. W wielu
krajach zachodnich, zw³aszcza w Europie, maleje liczba chrzeœcijan, przez co
– czy to wskutek trwaj¹cego procesu sekularyzacji lub jako dziedzictwo ate-
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istycznego wychowania w ostatnich dziesiêcioleciach – tak¿e coraz wiêksze
grupy ludnoœci wycofuj¹ siê z instytucji religijnych. (Na Bliskim Wschodzie
wskutek konfliktu w tym regionie i wynikaj¹cej z tej sytuacji wrogiej postawy
wobec chrzeœcijañstwa, liczba chrzeœcijan stale maleje, co jest rzecz¹ ogromnie
niepokoj¹c¹).  W przeciwieñstwie do tych malej¹cych liczb w niektórych re-
gionach, w Azji i Afryce liczba chrzeœcijan jest stabilna lub niekiedy nawet
obserwujemy ogromny ich wzrost.

23. WyraŸnie wzrós³ tak¿e ruch zielonoœwi¹tkowy i ugruntowa³ siê jako jeden
z wielkich nurtów wiary chrzeœcijañskiej w dzisiejszym œwiecie, ale jak dot¹d
nie jest jeszcze w sposób wystarczaj¹cy reprezentowany w ŒRK. Rosn¹ca liczba
tych Koœcio³ów jest zainteresowana cz³onkostwem w ŒRK lub przynajmniej
szuka z nami dialogu. Mimo to ŒRK jest dzisiaj jednoznacznie mniej reprezenta-
tywna dla œwiatowego chrzeœcijañstwa ni¿ w okresie jej powstawania lub w
1961 r., gdy w poczet jej cz³onków przyjêto liczne Koœcio³y prawos³awne.

24. OdpowiedŸ ŒRK na to wyzwanie polega³o na tym, aby wspólnie z inny-
mi partnerami stworzyæ poszerzon¹ przestrzeñ spotkañ, duchowej wymiany i
dialogu. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Harare (1998) ówczesny sekre-
tarz generalny Konrad Raiser, zainspirowany przyjêtym dokumentem Wspólne
rozumienie i wspólna wizja ŒRK, zaproponowa³ utworzenie forum spotkañ i
rozmów wykraczaj¹cego poza instytucjonalne granice Rady. Kilka lat póŸniej
wraz z powo³aniem  Globalnego Chrzeœcijañskiego Forum (GCF) stworzono
przestrzeñ, w której spotykaj¹ siê chrzeœcijanie reprezentuj¹cy szerokie spek-
trum chrzeœcijañstwa; gremium to stwarza mo¿liwoœæ budowania wzajemnego
zaufania i podejmowania wspólnych wyzwañ. Dotychczas odby³y siê dwa glo-
balne posiedzenia GCF, pierwsze w Limuru, Kenia (2007), a drugie w Mana-
do, Indonezja  (2011).

25. Dalsz¹ prze³omow¹ inicjatyw¹ by³o przyjêcie przez ŒRK, Papieska Radê
ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Œwiatowy Alians Ewangelikalny w 2011 r.
wspólnej deklaracji zatytu³owanej „Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie
multireligijnym”. Podczas niedawnego zwo³anego przez GCF posiedzenia son-
da¿owego zaproponowano, aby te same instytucje  wspólnie z Œwiatow¹ Spo-
³ecznoœci¹ Zielonoœwi¹tkow¹ opracowa³y podobny dokument z zaleceniami
dla stosunków miêdzykoœcielnych pod tymczasowym tytu³em „Œwiadectwo
chrzeœcijañskie w œwiecie zamieszka³ym przez liczne chrzeœcijañskie rodziny
wiary”.

26. Inicjatywy podejmowane przez GCF nie powinny byæ uwa¿ane ani jako
alternatywa dla ŒRK, ani nie powinny one siê w coœ takiego przekszta³caæ.
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Deklaracja  zasad podpisana przez GCF i ŒRK wyra¿a wspólne przekonanie,
¿e ich role wzajemnie siê uzupe³niaj¹. ŒRK zachowuje pozycje  czo³owego in-
strumentu szerokiego ruchu ekumenicznego. Wobec ¿ywej mobilnoœci religij-
nej  i negatywnych niekiedy doœwiadczeñ w tak zwanych „historycznych” Ko-
œcio³ach te ostatnie ulega³y coraz czêœciej pokusie traktowania swojego zaan-
ga¿owania ekumenicznego jako czegoœ drugorzêdnego i kierowania swoich
wysi³ków na w³asn¹ wewnêtrzn¹ konsolidacjê, czy to w kwestiach doktrynal-
nych czy instytucjonalnych. Byæ mo¿e wynika to tak¿e z pewnego rozczaro-
wania niektórych Koœcio³ów wobec trudnoœci dokonania postêpu w programie
ekumenicznym na rzecz jednoœci. Jakby nie by³o, Zgromadzenie Ogólne jak
nasze jest miêdzy innymi nadzwyczaj obiecuj¹c¹ i pilnie potrzebn¹ okazj¹ do
potwierdzenia ekumenicznego celu Koœcio³ów, co wobec obecnej fragmentary-
zacji chrzeœcijañstwa staje siê rzecz¹ tym bardziej piln¹. Rozdrobnienie nie ma
byæ rozumiane jako zaproszenie do wzmocnienia konfesyjnych bastionów, lecz
jako wyzwanie do pog³êbienia a nie os³abienia ekumenicznego zaanga¿owa-
nia. Zaniedbanie zaanga¿owania na rzecz jednoœci mo¿e sprawiæ, ¿e Koœció³ w
swoim œwiadectwie straci na wiarygodnoœci i sile. Wytrwa³a ekumeniczna
wspó³praca staje siê wiêc form¹ oporu w œwiecie, w którym wiara staje siê co-
raz bardziej towarem na „religijnym rynku”.

III. Czy przy tak wielu zmianach…
teraz jest wszystko inne?

27. OdpowiedŸ z ca³¹ pewnoœci¹ brzmi – nie. Mamy za sob¹ wspania³¹ hi-
storiê i w dalszym ci¹gu bêdziemy te¿ nale¿ycie uwzglêdniaæ tê kontynuacjê.

28. £ukasz nazywa wszystkich, którzy id¹ za Jezusem, w ³adny sposób zwo-
lennikami nowej „drogi” (Dz 9, 2). Tak¿e my mówimy stale o ruchu ekume-
nicznym jako o podró¿y. Jest to te¿ jak najbardziej stosowne. Jak mówi znane
przys³owie, podró¿ na odleg³oœæ 1000 mil rozpoczyna siê od pierwszego kro-
ku. Bogu dziêki, ¿e tego pierwszego kroku nie musimy ju¿ czyniæ. Zanim po-
jawiliœmy siê na planie, ruch ekumeniczny mia³ ju¿ za sob¹ wiele kroków,
dziêki którym jesteœmy dzisiaj tutaj.

29. W jednym z moich przemówieñ z okazji posiedzenia Komitetu Naczel-
nego mia³em okazjê do refleksji nad testamentem tych, którzy nas wyprzedzili
w tej ekumenicznej podró¿y i w historii ŒRK. Nasz ruch, jak wiadomo, jest
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zakorzeniony w wielkich œwiatowych konferencjach pierwszych dziesiêcioleci
minionego stulecia: misyjnej w Edynburgu (1910), Praktycznego Chrzeœcijañ-
stwa w Sztokholmie (1925), Wiary i Ustroju w Lozannie (1927). Dodaæ nale¿y
Œwiatow¹ Radê Wychowania Chrzeœcijañskiego, która jest równie¿ nieod³¹cz-
na czêœci¹ sk³adow¹ naszej historii.

30. Wszystkie te nurty zbieg³y siê z sob¹ w ró¿nych momentach – czy po to,
aby utworzyæ Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów lub siê do niej przy³¹czyæ – i pozo-
sta³y niezbêdnymi filarami naszych d¹¿eñ ekumenicznych. Czy mo¿emy sobie
wyobraziæ Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów lub ruch ekumeniczny bez jednego z
tych nurtów?

31. Misja bez podkreœlenia wychowania chrzeœcijañskiego utraci³aby swój
fokus i zwiastowanie Ewangelii by³oby wypaczone. Bez diakonii zarówno mi-
sja jak te¿ wychowanie chrzeœcijañskie by³yby przedsiêwziêciami pozbawio-
nymi wszelkiej wiarygodnoœci. Bez teologicznej refleksji i rozmów na temat
doktryny chrzeœcijañska praca wstawiennicza by³aby arbitralna. A bez misji i
diakonii refleksja teologiczna i   rozmowy o doktrynie by³yby abstrakcyjnymi i
sztucznymi wysi³kami.

32. Nawet gdy z uzasadnionych powodów w okreœlonym momencie i kon-
tekœcie mo¿emy i musimy w zró¿nicowany sposób obchodziæ siê z naszymi
darami i zdolnoœciami, oraz gdy musimy uporaæ siê ze specyficznymi proble-
mami z zakresu doktryny, wychowania chrzeœcijañskiego, misji i diakonii, to
powinniœmy przy tej okazji zawsze unikaæ fa³szywej dychotomii, z pomoc¹
której klasyfikujemy jeden z nurtów wy¿ej ni¿ drugi. Wiarê chrzeœcijañsk¹ i
podró¿ ekumeniczn¹ widzimy w jednej ca³oœciowej perspektywie. Ufamy, ¿e
bêdzie stale napêdzana mi³oœci¹ Bo¿¹.   Gdy jak nauczali nas Jezus, aposto³o-
wie i Biblia, mi³oœæ przewy¿sza wszystko. Bez mi³oœci wszystko traci³oby
swój sens (1 Kor 13). Nawet z wiar¹, zdoln¹ do przenoszenia gór, bylibyœmy
niczym (1 Kor 13, 2).

33. Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Naczelnego na Krecie mogli-
œmy zbieraæ owoce z pracy wykonanej w ró¿nych obszarach w ostatnich la-
tach, przyjmuj¹c dokumenty, którym tak¿e podczas tego Zgromadzenia Ogól-
nego poœwiêcimy wiele uwagi.

34. Komitet Naczelny przyj¹³ dokument Koœció³: ku wspólnej wizji i przes³a³
go Koœcio³om, „chc¹c je zachêciæ do dalszej refleksji i prosiæ o ich oficjalne od-
powiedzi”. Studium opiera siê na znanym dokumencie ŒRK Chrzest, Euchary-
stia, pos³ugiwanie duchowne i odpowiedziach Koœcio³ów na ten dokument.
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35. Poza tym Komitet Naczelny przyj¹³ dokument Wspólnie dla ¿ycia: misja
i ewangelizacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach i przekaza³ go dalej naszemu
Zgromadzeniu Ogólnemu w Busan jako dokument podstawowy.

36. Jeden z centralnych tematów tego Zgromadzenia Ogólnego wyra¿a siê
w s³owie „pokój”. D¹¿enie do sprawiedliwego pokoju, pokoju harmonizuj¹-
cego ze sprawiedliwoœci¹, nale¿y do ¿ycia ŒRK od jej utworzenia. Zgroma-
dzenie Ogólne w Porto Alegre przypad³o dok³adnie w po³owie Dekady Prze-
zwyciê¿ania Przemocy, podczas której w naszych Koœcio³ach podejmowane
by³y ró¿ne inicjatywy. Proces ten mia³ swój punkt kulminacyjny w Miêdzy-
narodowej Ekumenicznej Konwokacji Pokojowej w maju 2011 w Kingston
na Jamajce. Apel o sprawiedliwy pokój, przyjêty podczas tej Konferencji,
jest w œwiecie nawiedzanym przez przemoc i wojnê szczególnie cenny
i równie¿ podczas obecnego Zgromadzenia Ogólnego bêdzie odgrywa³ cen-
traln¹ rolê.

37. Jeœli wiêc podró¿ ekumeniczn¹ definiujemy jako ca³oœciowy proces na-
szego powo³ania w naœladowaniu Chrystusa, oznacza to, ¿e nurty, które siê
zbieg³y przy powo³ywaniu ŒRK, s¹ w dalszym ci¹gu ¿ywe. Gdy¿ Ÿród³em na-
szej inspiracji jest i pozostaje doœwiadczenie wiary pierwszej wspólnoty:
„Trwali oni w nauce aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i na modli-
twach” (Dz 2, 42).

IV. Czy ŒRK w porównaniu z okresem wczeœniejszym
utraci³a swój g³os prorocki?

38. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e œwiatowe media nie poœwiêcaj¹ ju¿ Œwiatowej
Radzie Koœcio³ów tyle uwagi jak w przesz³oœci. I tak np. ŒRK by³a w centrum
uwagi ze swoim Programem Zwalczania Rasizmu lub gdy ze swoim Progra-
mem Praw Cz³owieka wziê³a w obronê ofiary systematycznego przeœladowa-
nia przez dyktatury wojskowe, zw³aszcza w Ameryce £aciñskiej w latach 70. i
80. XX wieku.

39. Panorama stosunków miêdzynarodowych w naszym zglobalizowanym
œwiecie doprowadzi³a do tego, ¿e media kieruj¹ swoja uwagê na miejsca, w
których ŒRK nie mo¿e odgrywaæ widocznej roli. Mimo wysi³ków Wydzia³u
Komunikacji, by  informowaæ szczegó³owo opiniê publiczn¹ o dzia³alnoœci
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ŒRK, deklaracje np. w sprawie pokoju pozostaj¹ czêsto na drugim planie,
podczas gdy najwiêksz¹ uwagê znajduj¹ obrazy ataków terrorystycznych i
wojny.

40. Byæ mo¿e powinniœmy tak¿e nas samych zapytaæ, czy poœwiêciliœmy
wystarczaj¹c¹ uwagê perwersyjnym mechanizmom œwiatowego ³adu gospo-
darczego, które szczególnie da³y siê we znaki licznym ludziom na œwiecie
podczas miêdzynarodowego kryzysu finansowego i jego tragicznych skut-
ków. Albo czy nasze przes³anie by³o dostatecznie jasne, gdy wzywaliœmy do
usuniêcia skrajnego ubóstwa w œwiecie – celu, który by³by zupe³nie zbie¿ny
z klarown¹ polityk¹ i miêdzynarodowymi wysi³kami zmierzaj¹cymi w tym
kierunku. Dla realizacji tego celu nawet by³aby konieczna znacznie mniejsza
iloœæ œrodków od tych, które rutynowo s¹ przeznaczane na zbrojenia i dzia³a-
nia wojenne.

41. Mimo to by³oby rzecz¹ pochopn¹ i chybion¹ twierdziæ, ¿e Œwiatowa
Rada Koœcio³ów utraci³a swój g³os prorocki. Podczas ka¿dego posiedzenia
Komitetu Naczelnego, Komitetu Wykonawczego i Komisji Koœcio³ów ds.
Miêdzynarodowych ŒRK wydawa³a deklaracje i stanowiska dotycz¹ce wa¿-
nych kwestii interesu publicznego – pomijaj¹c Zgromadzenia Ogólne i oœwiad-
czenia sekretarza generalnego. Mo¿na by nawet zapytaæ, czy nasz g³os nie
gubi siê w opinii publicznej wobec du¿ej iloœci podejmowanych tematów. Jed-
noczeœnie podczas ka¿dego posiedzenia stwierdzamy, jak trudno przychodzi
nam rezygnowaæ z tych  czy innych tak wa¿nych dla naszej wspólnoty spraw.

42. Jednak w nieodleg³ej przesz³oœci by³y wa¿ne sprawy, przy których g³os
prorocki ŒRK by³ s³yszany. Pozwólcie, ¿e przytoczê przyk³ady. I pozwólcie, ¿e
zacznê od przyk³adu z mojego kraju, Brazylii.

43. Z okazji wizyty sekretarza generalnego ŒRK, ks. dr. Olava Fykse Tveita
przekazaliœmy brazylijskiemu  prokuratorowi zwi¹zkowemu akta z tysi¹cami
dokumentów o procesach przeciw wiêŸniom politycznym podczas dyktatury
wojskowej  (1964-1985). Akta te by³y przez kilkadziesi¹t lat przechowywane
w archiwach ŒRK w Genewie. Zawiera³y zeznania œwiadków oskar¿onych,
którzy byli torturowani. Akta zosta³y potajemnie skopiowane przez grupê ad-
wokatów, która bra³a udzia³ w projekcie praw ludzkich firmowanym przez
ŒRK. Projekt pod nazw¹: „Brasil: Nunca Mais!” (Brazylia: nigdy wiêcej!) mia³
swoj¹ siedzibê w katolickiej archidiecezji Sao Paulo podlegaj¹cej kardyna³owi
Evaristo Arnsowi, która   wspó³pracowa³a œciœle z duchownym prezbiteriañ-
skim ks. Jaime  Wrightem. W tym roku przy du¿ym wsparciu  mediów brazy-
lijskich za³o¿ona zosta³a strona internetowa utworzonej niedawno Krajowej
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Komisji Prawdy w Sao Paulo, na której jest dostêpnych ponad 900 000 zdigita-
lizowanych stron zwi¹zanych z tym projektem. Podczas inauguracji tego pro-
jektu doceniono publicznie wk³ad ŒRK w tej sprawie.

44. Drugim przyk³adem, który chcia³bym wspomnieæ, jest proces, który do-
prowadzi³ do przyjêcia przez ONZ Miêdzynarodowego Porozumienia w spra-
wie Handlu Broni¹. Przy tym uda³o siê ŒRK zbudowaæ szerok¹ sieæ Koœcio³ów
na ca³ym œwiecie, nak³aniaj¹cych swoje rz¹dy do podpisania porozumienia,
które wreszcie po d³ugotrwa³ym procesie zosta³o zawarte przez ONZ. Podczas
konferencji badaj¹cej ten projekt w Nowym Jorku ŒRK, przy œcis³ej wspó³pra-
cy z innymi organizacjami pozarz¹dowymi, prowadzi³a wœród delegacji ró¿-
nych krajów pracê lobbystyczn¹ na rzecz silnego i efektywnego porozumienia.
W rozmowach z ambasadorami i przedstawicielami ró¿nych krajów ŒRK prze-
konywa³a ich, ¿e nieodzowne jest uregulowanie miêdzynarodowego handlu
broni¹, by zredukowaæ liczbê zabitych i zranionych wszêdzie na œwiecie ludzi.
Potê¿ne lobby przemys³owe sprzeciwia³o siê porozumieniu i tak¿e teraz stawia
opór procesowi, który doprowadzi ostatecznie do realizacji porozumienia w
sprawie handlu broni¹. Zwrócono nam ¿artobliwie uwagê na to, ¿e w sprawie
handlu bananami istnieje ju¿ od dawna porozumienie, w sprawie handlu broni¹
jednak nie. Mobilizacja Koœcio³ów w tej sprawie jest w dalszym ci¹gu wa¿na,
poniewa¿ porozumienie wejdzie w ¿ycie dopiero wówczas, gdy ratyfikuj¹ je
pañstwa sygnatariusze.

45. Przyk³adem ró¿nych inicjatyw, w jakie zaanga¿owali siê osobiœcie nasi
sekretarze generalni, s¹ wspólne akcje chrzeœcijan i muzu³manów na rzecz
przezwyciê¿enia miêdzyreligijnych aktów przemocy. Do tych wysi³ków zali-
cza siê na przyk³ad wspólna wizyta w Nigerii, kraju, w którym religijnie zako-
rzeniona przemoc poci¹ga za sob¹ ofiary zarówno wœród chrzeœcijan jak mu-
zu³manów.

46. Program ŒRK dla Izraela i Palestyny, powo³any do ¿ycia przed dziesiê-
ciu laty i mog¹cy wykazaæ siê sukcesami, s³u¿y³ jako Ÿród³o inspiracji dla po-
dobnej inicjatywy w Kolumbii, gdzie od dziesiêcioleci panuj¹ ró¿norodne we-
wnêtrzne konflikty krajowe. Uda³o siê tam rozpocz¹æ rozmowy prowadz¹ce do
porozumienia pokojowego.

47. Nie tak dawno ŒRK – przy zachowaniu niezbêdnej dyskrecji – podjê³a
szereg inicjatyw na rzecz Syrii. Zorganizowa³a niedawno spotkanie kierow-
nictw koœcielnych z Rosji, USA, krajów zachodnioeuropejskich i Syrii z by³ym
sekretarzem generalnym ONZ Kofi Ananem i Lakhadar Brahami, przedstawi-
cielem Syrii przy ONZ i Lidze Arabskiej. Celem by³o powstrzymanie przez
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wspólne wysi³ki zewnêtrznej interwencji wojskowej w Syrii zwi¹zanej z nie
daj¹cymi siê przewidzieæ niezwykle negatywnymi skutkami dla ca³ego regionu
i przyczynienie siê do dyplomatycznego rozwi¹zania konfliktu w Syrii. O tym
spotkaniu informowa³a prasa miêdzynarodowa.

48. Te i inne przyk³ady, które mo¿na by przytoczyæ, potwierdzaj¹ uzasadnione
roszczenie ŒRK do podnoszenia  dzisiaj tak jak  w przesz³oœci  swojego proroc-
kiego g³osu i postrzegania na arenie miêdzynarodowej swojej prorockiej roli.

V. Do jakich czynów i wypowiedzi
jesteœmy wezwani w Busan?

49. Jak podczas wszystkich Zgromadzeñ Ogólnych tak¿e tutaj bêdziemy
œwiêtowaæ nasz¹ jednoœæ w Chrystusie, jednoœæ, która jest ju¿ widzialna, cho-
cia¿ jeszcze nie w ca³ej swojej pe³ni. Jednoczeœnie ponownie zobowi¹¿emy siê
wobec otrzymanej od Boga jednoœci jako daru, do której na zawsze jesteœmy
powo³ani. Celu pe³nej jednoœci, która jest œwiêtowana przy stole komunijnym,
nie chcemy z ca³¹ pewnoœci¹ straciæ z oczu. Przeto chcemy potwierdziæ nasze
zaanga¿owanie i powtórzyæ za delegatami Zgromadzenia Za³o¿ycielskiego
ŒRK w Amsterdamie: „Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹”.

50. Jest to drugie Zgromadzenie Ogólne w Azji, gdzie rodzina chrzeœcijañ-
ska istnieje jako mniejszoœæ obok innych form religijnych, które stanowi¹
wiêkszoœæ. Wzajemny religijny respekt i miêdzyreligijny dialog dla popierania
harmonijnych stosunków miêdzy religiami, pokoju miêdzy narodami, etnicz-
nymi grupami i religiami oraz dla popierania obowi¹zuj¹cych w naszym spo³e-
czeñstwie wartoœci etycznych, jak równie¿ pilna i niezbêdna troska o Bo¿e
stworzenie – to wa¿ne elementy naszego ekumenicznego zaanga¿owania.

51. Gromadzimy siê tutaj w Korei, gdzie spotykamy siê z narodem, który
jest tragicznie ci¹gle jeszcze podzielony, narodem, ¿yj¹cym od szeœædziesiêciu
lat wprawdzie w trwa³ym zawieszeniu broni, jednak bez trwa³ego i sprawiedli-
wego pokoju. Solidaryzujemy siê z ludnoœci¹ koreañsk¹ z Po³udnia i Pó³nocny
oraz dzielimy z ni¹ ból podzia³u i têsknotê za ponownym zjednoczeniem.
Wznosimy nasze rêce i nasze serca do Boga w modlitwie o ponowne zjedno-
czenie, pokój przez sprawiedliwoœæ, w ramach którego bêd¹ uznane i chronio-
ne prawa jednostki i narodu. Psalm 85, 11 powiada: „Aby ³aska i wiernoœæ siê
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spotka³y, a sprawiedliwoœæ i pokój poca³owa³y”. Dla naszego spotkania tutaj w
Korei nie ma – moim zdaniem – lepszej modlitwy ni¿ temat Zgromadzenia
Ogólnego: „Bo¿e ¿ycia, wska¿ nam drogê do sprawiedliwoœci i pokoju”.

52. Podczas tego Zgromadzenia Ogólnego i poniek¹d wraz z przedstawio-
nym raportem i przyjêciem sprawozdania od Porto Alegre do Busan wygasa
mandat Komitetu Naczelnego i wybranych w Porto Alegre przewodnicz¹cych.
Chcia³bym podziêkowaæ wszystkim za poœwiêcenie siê, zdolnoœæ os¹du, zaan-
ga¿owanie oraz mi³oœæ okazywan¹ ŒRK i ruchowi ekumenicznemu. Za kilka
dni wybierzemy nowego przewodnicz¹cego i nowych cz³onków Komitetu Na-
czelnego.

53. Wraz z tym Zgromadzeniem Ogólnym wygasa te¿ mandat przewodni-
cz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych. Dziêkujê wiceprzewodnicz¹cym za wspar-
cie i sta³¹ gotowoœæ s³u¿enia ŒRK. Dla mnie osobiœcie by³ to przywilej, ¿e
mog³em s³u¿yæ jako przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego. Istnia³y pewne
trudne, lecz jeszcze wiêcej by³o zadowalaj¹cych momentów. Ufnoœæ odnios³a
zwyciêstwo nad zw¹tpieniem.

54. Chcia³bym doceniæ wsparcie, jakie otrzymywa³em od naszych Koœcio-
³ów cz³onkowskich,  organizacji ekumenicznych i tych wszystkich, którzy
przejêli odpowiedzialnoœæ w organach kierowniczych, podobne s³owa kierujê
do wspó³pracowników, którzy nieznu¿enie anga¿owali siê dla ŒRK. Jako ustê-
puj¹cy przewodnicz¹cy chcia³bym przede wszystkim dziêkowaæ Bogu, ¿e po-
stawi³ mnie przed tym wyzwaniem, towarzyszy³ mi i ochrania³ mnie, gdy w
ramach moich ograniczonych zdolnoœci czyni³em w tych latach co mog³em,
aby podo³aæ temu wyzwaniu.

55. Na wstêpie mówi³em o przys³owiu, wed³ug którego podró¿ na odleg³oœæ
1000 mil zaczyna siê od pierwszego kroku. Wspomina³em równie¿, ¿e dziêki
Bogu pierwszego kroku nie musimy ju¿ wykonywaæ, gdy¿ mo¿emy kroczyæ
œladami naszych poprzedników. Wolno nam przyj¹æ, ¿e w tej podró¿y doszli-
œmy parê kroków dalej – nale¿y mieæ nadziejê, ¿e we w³aœciwym kierunku.
Ale do jakiego punktu naszej podró¿y dotarliœmy teraz? Jak blisko jesteœmy
celu? Bóg jeden raczy wiedzieæ.

56. Jak zapewnia aposto³ Pawe³, nadzieja przewa¿a tak¿e tam, gdzie wszyst-
ko wskazuje na jej brak (Rz 4, 18). Nadzieja nie jest wiar¹ w nasze uzdolnie-
nia, lecz wiar¹ w obietnicê Bo¿¹, która nigdy nie zawodzi. Brazylijski rzym-
skokatolicki arcybiskup Helder Camara powiedzia³ kiedyœ w okresie ucisku, ¿e
kraj potrzebuje „mniejszoœci abrahamickiej”, ludzi, którzy na przekór panuj¹-
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cym mocom id¹ za wezwaniem Bo¿ym  i poœwiêcaj¹ swe ¿ycie nadejœciu Kró-
lestwa Bo¿ego: ludzi, którzy w Bo¿ej ufnoœci, ¿e stanowimy jedno, zdobywaj¹
siê na ufnoœæ; w Bogu mi³oœci, który wskazuje nam drogê do sprawiedliwoœci i
pokoju. IdŸmy dalej w ufnoœci i tak¿e na tym Zgromadzeniu Ogólnym konty-
nuujmy nasz¹ podró¿!

T³umaczy³: Karol Karski
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Olav Fykse Tveit

RAPORT SEKRETARZA GENERALNEGO

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie, drodzy uczestnicy X Zgroma-
dzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów!

I. Bo¿e ¿ycia

1. „Bo¿e ¿ycia, wska¿ nam drogê do sprawiedliwoœci i pokoju”. Temat X
Zgromadzenia Ogólnego mówi nam wiele o tym, czym jest ŒRK, dlaczego
tworzymy  razem ŒRK i dok¹d jako ŒRK st¹d powinny iœæ.

2. Wszystko zwi¹zane z tym, czym jesteœmy i do czego jesteœmy powo³ani,
zosta³o nam dane przez nasz¹ wiarê w Boga, wiarê w Boga w Trójcy Jedynego,
który stwarza, zachowuje i strze¿e nasze ¿ycie – nasze ¿ycie wszystkich i ¿ycie
ca³ego stworzenia. W tajemnicy Boga ¿ycia jesteœmy ze sob¹ zwi¹zani; jesteœmy
w ¿ywej relacji z Bogiem ¿ycia, jesteœmy w s³u¿bie daruj¹cego ¿ycie Boga
¿ycia. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich: „W Nim przecie¿ ¿yjemy, porusza-
my siê i jesteœmy” (Dz 17, 28). Dlatego jesteœmy tutaj, z t¹ modlitw¹ na naszych
ustach i w naszych sercach. Modlimy siê do Boga ¿ycia, który nas stworzy³, któ-
ry nas wezwa³ do jednoœci i który nas pos³a³, byœmy s³u¿yli œwiatu.

3. ¯ycie ma wiele form wyrazu i symboli, w Piœmie Œwiêtym i naszych
codziennych doœwiadczeniach. Najwidoczniejsz¹ z nich jest œwit, który prze-
¿ywamy ka¿dego dnia. Jest ona opisana w jednym z najpiêkniejszych sformu-
³owañ, jakie znajdujemy w Biblii:
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Dziêki wielkiemu zmi³owaniu naszego Boga, nawiedzi nas z wysoka Wscho-
dz¹ce S³oñce, by oœwieciæ tych, którzy pozostaj¹ w mroku i cieniu œmierci i
skierowaæ nasze kroki na drogê pokoju (£k 1, 78-79).

4. Wschodz¹ce s³oñce z wysokoœci zaœwita nad nami.

5. Œwit czyni nas skromnymi; prze¿ywanie ka¿dego nowego dnia jest da-
rem ³aski Bo¿ej i powoduje, ¿e stajemy siê skromni. Otrzymaliœmy swoje
miejsce w tym brzasku, aby wczorajsz¹ pracê wprowadziæ w nowy segment
czasu. Œwit czyni nas szczerymi; daje nam œwiat³o, w którym mo¿emy wi-
dzieæ ¿ycie i rozmawiaæ o nim, jakim jest, rzeczy, jakimi s¹, nas jako Koœcio-
³y i nas jako ludzi, jakimi jesteœmy. Stajemy siê pe³ni nadziei: dzieñ wczoraj-
szy i noc mo¿emy pozostawiæ za sob¹. Œwiat³o bêdzie œwieciæ dla tych, któ-
rzy s¹ w ciemnoœci, nawet w cieniu œmierci, a nasze nogi zostaj¹ skierowane
na drogê pokoju.

6. Bóg stwarza dla nas nowy dzieñ; dla wszystkich stworzeñ, które ¿yj¹ w
zagro¿eniu egzystencji naszej planety oraz ¿ycia dziœ a jeszcze bardziej jutro;
nowy dzieñ dla nas jako ludzi wyznaj¹cych ró¿ne lub ¿adn¹ religiê, którzy s¹
konfrontowani z nowymi, jeszcze nigdy nie wystêpuj¹cymi konfliktami miê-
dzy grupami zdefiniowanymi przez ich religiê; nowy dzieñ dla tych, którzy tu
w Korei ¿yj¹ jako cz³onkowie podzielonych rodzin. Bóg stwarza dla nas ruch
ekumeniczny o œwiatowym zasiêgu, buduj¹c na naszych doœwiadczeniach real-
nej, ale jeszcze nie pe³nej jednoœci w naszej wierze i ¿yciu.

7. Wschodz¹ce s³oñce z wysoka œwita nad nami.

8. Pojawia siê dziêki czu³emu wspó³czuciu naszego Boga ¿ycia.

9. Pismo Œwiête opiera wszystko na Bogu, Bogu ¿ycia; Bogu, który kocha
wszystkich ludzi i ca³e stworzenie. Jest to Bóg, który ¿yje z nami oraz wzywa
nas do wspólnoty w œwietle i ciemnoœci, w najwiêkszych i najtrudniejszych, a
nawet w zawstydzaj¹cych  momentach ludzkiego ¿ycia i historii.  W ¿yciu,
nauce, œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa ukazuje siê obecnoœæ
Boga ¿ycia jako przynosz¹cej ³askê, przemieniaj¹cej si³y w naszym œwiecie.
Nie ma miejsca, cz³owieka, niesprawiedliwoœci, konfliktu, w którym nie by³by
obecny Bóg ¿ycia. Nie ma grzechu i z³a, którego nie mog³aby unieœæ ³aska na-
szego Pana i Zbawiciela.

10. Krzy¿ Chrystusa pokazuje nam przemo¿n¹ mi³oœæ Boga i toruje zawsze
drogê do zmartwychwstania, w którym Bóg ¿ycia odniós³ zwyciêstwo nad
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grzechem i œmierci¹. Duch Œwiêty jest w naszym i we wszelkim ¿yciu obecny;
dodaje nam odwagi do ¿ycia, spogl¹dania wprzód, modlitwy i dzia³añ na rzecz
nadejœcia Królestwa Bo¿ego, aby objê³o rz¹dy nad nami w tym œwiecie prze-
pe³nione sprawiedliwoœci¹, pokojem i radoœci¹ jako znakiem Boga ¿ycia. On
daje nam nadziejê niezale¿nie od ca³ej naszej wiedzy i doœwiadczeñ zebranych
tu, w naszym ¿yciu.

11. Zebraliœmy siê w czasie, w którym ¿ycie stworzenia Bo¿ego jest zagro-
¿one bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem. Ziemia nie mo¿e unieœæ ogó³u
wszystkich ju¿ istniej¹cych  lub ju¿ teraz daj¹cych siê przewidzieæ rozwojów i
kryzysów. Tak wiele rzeczy wskazuje na kryzys: nadmierne zu¿ycie Ÿróde³
energii; pustosz¹ce skutki emisji w naszym wspólnym powietrzu i atmosferze;
katastrofy naturalne, które zaostrzaj¹ siê z powodu tych nastêpstw; eksploata-
cja natury, poniewa¿ zu¿ywamy wiêcej energii, po¿ywienia, œwie¿ego powie-
trza ni¿ ziemia mo¿e nam daæ; i stale dochodzi do marginalizacji ludzi i wyklu-
czania ich z ¿ycia  istniej¹cej gospodarki œwiatowej. Wielu biednych ludzi stale
ubo¿eje. Tak dalej byæ nie mo¿e. Wszystko to wiemy z najnowszych raportów
Rady Klimatycznej ONZ i z innych raportów; wielu z was wie o tym z w³asne-
go doœwiadczenia.

12. Jednoczeœnie ¿yjemy pod znakiem nowej jutrzenki oraz napoczynaj¹-
cego siê dnia œwiat³a i nadziei. Ponad 2, 1 miliarda ludzi otrzyma³o po
1990 r. dostêp do czystszej wody pitnej. Œwiat produkuje dzisiaj trzykrotnie
wiêcej œrodków ¿ywnoœciowych ni¿ przed 30 laty. Miliony wyzwoli³y siê z
ubóstwa. Wiele chorób jest dzisiaj uleczalnych. Istnieje wiele oznak, ¿e
zmala³a liczba przypadków brutalnej przemocy i mordów w porównaniu z
wczeœniejszymi stuleciami. Istnieje dzisiaj mniej wojen miêdzy narodami i
wiêcej kooperacji i komunikacji miêdzy ludŸmi. Jako jedna ludzkoœæ mo¿e-
my dzisiaj komunikowaæ siê czêœciej i szybciej ze sob¹ ni¿ kiedykolwiek
przedtem.

13. Jako jedna wspólnota gromadzimy siê tutaj z wielu ró¿nych kontekstów.
Jesteœmy Koœcio³em, który przychodzi z wielu ró¿nych miejsc i kultur. Wraz z
nasz¹ ró¿norodnoœci¹ przynosimy ró¿ne historie, doœwiadczenia, nadzieje, mo-
dlitwy i wizje. Przynosimy te¿ nasz ból, nasze problemy i nasz¹ têsknotê za
sprawiedliwoœci¹ w miejscach, w których ¿yjemy. Znamy brak jednoœci i kon-
flikt zarówno na p³aszczyŸnie lokalnej i krajowej jak i miêdzynarodowej. Ale
jesteœmy gotowi dzieliæ ze sob¹ nasze dary i przyjmowaæ dary, które inni z
nami dziel¹. Wiemy, ¿e bogactwo wspólnoty daje siê doœwiadczyæ w tym, ¿e
jesteœmy tymi, którymi – we wszystkich naszych bólach i naszych nadziejach
– jesteœmy w Bogu ¿ycia.
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14. To Zgromadzenie Ogólne prowadzi nas wszystkich do Azji, na konty-
nent wzrostu, z najwiêkszym udzia³em ludnoœci œwiata, wielkim bogactwem i
wielk¹ si³¹ w globalnym kontekœcie, ale jest to te¿ kontynent, który jest nazna-
czony wieloma katastrofami, wieloma troskami o ochronê ¿ycia ludzi i przyro-
dy oraz kontynent z licznymi rodzinami, które nie maj¹ udzia³u we wzroœcie i
nadziei innych. W Azji wa¿n¹ rolê odgrywa filozofia i praktyka harmonii przez
religiê i praktykê religijn¹, a jednak wielce niepokoj¹ce s¹ naruszenia godnoœci
ludzkiej i praw cz³owieka jak równie¿ konflikty miêdzy ludami ró¿nej narodo-
woœci, kast a nawet religii.

15. Jesteœmy w Korei po³udniowej, gdzie wielu ludzi przezwyciê¿y³o ubó-
stwo przez ciê¿k¹ pracê. ŒRK odgrywa³a i odgrywa du¿¹ rolê przy wspieraniu
procesów demokratyzacji, które zapowiedzia³y walkê z dyktatur¹ i uciskiem.
Mimo to pó³wysep koreañski i naród koreañski s¹ nadal podzieleni – ju¿ od 60
lat ¿yj¹ bez traktatu pokojowego. Odwiedzi³em Republikê Korei kilka razy a
przed kilkoma tygodniami pojecha³em tak¿e do Demokratycznej Republiki
Ludowej Korei i na liniê demarkacyjn¹ na granicy. Dowiedzia³em siê wiele o
g³êbokich i z³o¿onych wymiarach, jakie ma ta nierozwi¹zana sytuacja dla ca³e-
go narodu koreañskiego, prze¿y³em te¿ moc i ból tego podzia³u.

16. ŒRK odegra³a du¿¹ rolê w dojœciu do spotkania miêdzy ludŸmi z Pó³no-
cy i Po³udnia Korei; w centrum jej pracy znajdowa³a siê z jednej strony ko-
niecznoœæ zaopatrzenia ludzi z Pó³nocy w niezbêdn¹ pomoc humanitarn¹, z
drugiej zaœ potrzeba zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi tutaj w zakresie
sprawiedliwoœci i pokoju. Zaufanie do ŒRK jest du¿e, i to Zgromadzenie Ogól-
ne powinno m¹drymi i zdecydowanymi s³owami wspieraæ pokój wœród
wszystkich Koreañczyków – wiedz¹c o tym, ¿e bez pokoju i bez dzielenia
wspólnego ¿ycia nie mo¿e istnieæ sprawiedliwoœæ. Podejmê nowe inicjatywy
na rzecz spotkania na szczycie przywódców koœcielnych z niektórych dotkniê-
tych krajów, aby g³êbiej rozwa¿yæ istotne problemy tego nierozwi¹zanego kon-
fliktu. Ten zamiar zosta³ przyjêty przychylnie przez przywódców koœcielnych
na Pó³nocny jak i na Po³udniu.

17. W³aœnie w tym miejscu napiêcia ¿ycia miêdzy bólem i nadziej¹ jest dla
nas w³aœciwy czas na spotkanie i modlitwê do Boga ¿ycia. Byæ mo¿e niekiedy
stawiamy sobie pytanie, co mo¿emy uczyniæ, by wnieœæ œwiat³o do tego œwia-
ta. Pierwsz¹ i najbardziej przekonuj¹c¹ odpowiedzi¹ jest dla mnie: mo¿emy
coœ zdzia³aæ przez to, ¿e œwiadomie stajemy tam na wielu ulicach i wioskach
¿ycia, w których postawi³ nas Bóg ¿ycia. We wspólnocie Boga i naszych towa-
rzyszy podró¿y doœwiadczamy tajemnicê dobra na przekór z³a w œwiecie i mo-
¿emy z³o¿yæ œwiadectwo na rzecz czu³ego wspó³czucia naszego Boga.
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18. Jak przypomina nam logo X Zgromadzenia Ogólnego, drzewo ¿ycia
wzrasta faktycznie, nawet poœród kamieni, i pod tym drzewem mo¿emy zna-
leŸæ poczucie bezpieczeñstwa, inspiracjê i owoce.  Nasze zadanie polega teraz
na modleniu siê do Boga oraz na ws³uchiwaniu siê, co maj¹ do powiedzenia
mieszkañcy tego kraju i kontynentu, wszyscy ludzie, którzy s¹ naszymi bliŸni-
mi, których winniœmy mi³owaæ  jak nas samych. I pytamy: gdzie jest Bóg, Bóg
¿ycia, który wiedzie nas w stronê nastaj¹cego dnia?

19. Raport ten opiera siê na licznych sprawozdaniach i dokumentach, które
otrzymaliœcie ju¿ w swojej ojczyŸnie  jako lekturê do przestudiowania, w tym
tekst Droga Œwiatowej Rady Koœcio³ów od Porto Alegre do Busan.  Przytoczê
kilka przyk³adów mówi¹cych o tym, coœmy widzieli i prze¿yli. Raport ten bê-
dziecie kontynuowaæ w swoich przemyœleniach na temat przesz³oœci a jeszcze
intensywniej w dialogu miêdzy sob¹ o przysz³oœci. Nadszed³ nasz czas, by te-
raz kszta³towaæ przysz³oœæ.

II. Wska¿ nam – wspólnota Koœcio³ów

II.I. Kim i czym jest Œwiatowa Rada Koœcio³ów?

20. Zgodnie z nasz¹ istota jesteœmy spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów.  Definiujemy
siebie przez wspólne wykorzystywanie naszych darów i nasze powo³anie przez
Boga ¿ycia, przez to, ¿e w wierze i w s³u¿bie dla bliŸniego tworzymy wspólnie
Koœció³ i ¿e mieszkamy w zmieniaj¹cym siê œwiecie. Niepowtarzalna to¿sa-
moœæ ŒRK cechuje siê dynamik¹ miêdzy tymi trzema aspektami.

21. Wyra¿amy nastanie nowego etapu w ¿yciu ŒRK, zastanawiaj¹c siê nad
naszymi podstawami. Definiujemy siê jako

„…spo³ecznoœæ Koœcio³ów, które zgodnie z Pismem Œwiêtym wyznaj¹, ¿e
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wy-
pe³nienia tego, do czego s¹ powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego”.

22. My – Koœcio³y – mamy jako ŒRK dziedzictwo, za które dziêkujemy
Bogu. Obok dramatycznych wydarzeñ, strasznej niesprawiedliwoœci i wielu
kryzysów, jakim œwiat by³ poddany w XX stuleciu i z których musia³ byæ ura-
towany,  powsta³y te¿ znacz¹ce nowe inicjatywy i instytucje, które przyczyni³y
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siê do poprawy stosunków miêdzy ludami i narodami, miêdzy Koœcio³ami i
miêdzy religiami. Ruch ekumeniczny, którego naczelnym i niepowtarzalnym
instytucjonalnym wyrazem jest ŒRK, przyczyni³ siê w sposób decyduj¹cy, ¿e
miêdzy Koœcio³ami ró¿nych konfesji i tradycji, ale równie¿ miêdzy Koœcio³ami
ró¿nych krajów i kontynentów, by³y pielêgnowane lepsze i silniejsze, g³êbsze i
szersze stosunki, przy czym silniej uœwiadomiono sobie o swojej wzajemnej
odpowiedzialnoœci.

23.  Niektórzy z nas potrzebowali ruchu ekumenicznego i ŒRK bardziej ni¿
inni i prze¿yli krytyczne momenty: w fazie dekolonizacji, podczas zimnej woj-
ny, w walce z apartheidem, w przywracaniu zaufania i stosunków po drugiej
wojnie œwiatowej oraz w innych konfliktach m³odszej daty.

24. Niektórym Rada musia³a otworzyæ oczy na Koœcio³y spoza naszego w³a-
snego Koœcio³a, na siêgaj¹ce g³êboko potrzeby œwiata, tak abyœmy globaln¹
rzeczywistoœæ dostrzegali nie z perspektywy niewielu uprzywilejowanych,
abyœmy niejako chodzili œladami siostry lub brata, której/którego kontekst jest
ca³kowicie inny ni¿ nasz. Niektórzy potrzebowali wspólnych deklaracji, no-
wych teologicznych przemyœleñ, przewodnictwa Rady; inni potrzebowali dys-
kretnych kontaktów i oznak poparcia. A wszyscy potrzebowaliœmy modlitw
wzajemnych.

25. W tym wszystkim wspólnota potrzebowa³a zawsze was, Koœcio³ów. Bez
waszego zaanga¿owania nie mo¿na by³oby zaj¹æ siê potrzebami.

26. Najwiêkszym dobrem ŒRK jesteœcie wy, Koœcio³y cz³onkowskie w licz-
bie 345 plus dwa Koœcio³y, które w swoim staraniu o cz³onkostwo s¹ ju¿ bar-
dzo zaawansowane. Dlatego – dziêki hojnemu wsparciu wielu Koœcio³ów i
partnerów, w tym równie¿ koreañskich Koœcio³ów gospodarzy –   uczyniliœmy
wszystko, aby mo¿liwie wiele Koœcio³ów cz³onkowskich mog³o byæ tutaj w
Busan. Jesteœmy tutaj, by zamanifestowaæ, czym jesteœmy zgodnie z nasz¹
konstytucj¹, czym jesteœmy zgodnie z konkluzja naszego wspólnego rozumie-
nia i naszej wspólnej wizji z VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare: wspól-
not¹ Koœcio³ów.

27. Mamy niepowtarzaln¹ w³aœciwoœæ, któr¹ mo¿emy wnieœæ przy naszym
wstawiennictwie na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju i powinniœmy koncentro-
waæ siê na tym, jak moglibyœmy uwypukliæ tê „wartoœæ dodan¹” ŒRK. Opo-
wiadamy siê za realnymi miêdzyludzkimi stosunkami miêdzy Wschodem i Za-
chodem, Pó³noc¹ i Po³udniem. W oparciu o doœwiadczenie naszych Koœcio³ów
przyczyniamy siê do zrozumienia godnoœci cz³owieka, praw ludzkich, wolno-
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œci religijnej i pokoju miêdzy religiami. „Sprawiedliwy pokój” definiujemy
jako nasz¹ normê i nasz wspólny cel, tym samym nie zajmujemy siê tradycyj-
nym roztrz¹saniem „sprawiedliwej wojny”. Nadal szukamy nowych sposobów
wyra¿ania tego, co nas jako Koœcio³y wielu ró¿nych tradycji ³¹czy ze sob¹ w
naszym chrzcie, Eucharystii i w s³u¿bie dla Boga i bliŸnich. Przyczyniliœmy siê
do zmian w naszych Koœcio³ach i w relacjach miêdzy nimi oraz czynimy to w
dalszym ci¹gu.

28. ŒRK ma solidn¹ strukturê. Ufam, ¿e po decyzjach, które podejmiemy na
naszym Zgromadzeniu Ogólnym w sprawie naszego statutu, bêdziemy mieæ
jeszcze sprawniejsze i silniejsze gremia kierownicze. ŒRK ma zasoby. Nawet
gdy te – co siê tyczy finansów – w porównaniu z ostatnim Zgromadzeniem
Ogólnym zmniejszy³y siê, dysponujemy nadal jeszcze znacz¹cymi œrodkami, z
którymi mo¿emy podj¹æ wiele przedsiêwziêæ, a dochody – dziêki  ró¿norakim
wysi³kom – ustabilizowa³y siê na tyle, ¿e mo¿emy planowaæ i pracowaæ. Aby
jednak byæ spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów, musimy wszyscy wnosiæ œrodki odpo-
wiednie do naszej liczebnoœci. Co posiadamy, nie nale¿y tylko do nas. Ze
wspóln¹ wizj¹ tego, do czego powo³a³ nas Bóg, musimy umo¿liwiæ pe³ne
uczestnictwo, oferuj¹c Koœcio³om cz³onkowskim i ekumenicznym partnerom
solidny instrument i odpowiedni sposób intensywniejszego uczestnictwa w na-
szej pracy.

29. Mamy wspó³pracowników i sekretariat, jesteœmy obecni obok reprezen-
tantów wszystkich narodów œwiata i obok wielu innych dzia³aj¹cych w skali
œwiatowej instytucji, które podzielaj¹ nasze cele i wizje. Wkrótce osi¹gniemy
fazê, w której przyst¹pimy do rekrutacji nowych wspó³pracowników. Potrzeb-
na nam bêdzie przy tym wasza pomoc polegaj¹ca na zachêcaniu najlepszych
waszych ludzi, aby chcieli poœwiêciæ siê tej pracy.

30. Mamy partnerów w ruchu ekumenicznym, którzy wiele oczekuj¹ od nas
i którzy tak¿e chc¹, aby ŒRK przejê³a rolê wiod¹c¹ oraz wspiera³a w ruchu
ekumenicznym koherencjê i wzajemne zobowi¹zanie do ponoszenia odpowie-
dzialnoœci.

31. Mamy partnerów w zakresie finansowania naszych programów, za któ-
rych jesteœmy bardzo wdziêczni i którzy wiernie zobowi¹zuj¹ siê do wiêkszego
uczestnictwa w naszych projektach, gdy przyst¹pimy do zrewidowania na-
szych planów i programów zgodnie ze zleceniem, jakie otrzymamy od tego
Zgromadzenia Ogólnego.
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II.II. Co wydarzy³o siê
od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego?

32. Czas, jaki up³yn¹³ od naszego ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, by³
dla nas wyzwaniem. Czytaj¹c odpowiednie sprawozdania przekonacie siê, ¿e z
powodu ró¿nych kryzysów w ró¿nych czêœciach œwiata ucierpia³a ŒRK i nasze
Koœcio³y cz³onkowskie. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ kryzys finansowy z
2008 r. Poza tym mia³y miejsce zmiany instytucjonalne w ŒRK i inne wyzwa-
nia, na które musieliœmy odpowiedzieæ.

33. Godne uwagi jest to, ¿e te lata mimo mniejszych zasobów i wielu wy-
zwañ przynios³y mimo to bogaty plon. By³ to czas twardej pracy, nowych ini-
cjatyw, nowych kolegów i partnerów, którzy przybyli, by pracowaæ dla Rady,
nowych idei dla wspó³pracy jako wspólnoty Koœcio³ów i wymiany nowych in-
tuicji. Na tej bazie wêdrowaliœmy dalej, a¿ do tego Zgromadzenia Ogólnego i
w stronê nowego brzasku, dnia, którym obdarzy nas Bóg.

34. Nosimy w sobie b³ogos³awieñstwa i inspiracjê IX Zgromadzenia Ogól-
nego w Porto Alegre, gdzie wspólnie, pokornie, szczerze i przepe³nieni na-
dziej¹ modliliœmy siê: „Bo¿e,   ³ask¹ Twoj¹ przemieñ œwiat”! Praca otrzyma³a
wtedy now¹ strukturê przez ustalenie priorytetów i zdefiniowanie programów.
To zadanie pod kierownictwem zespo³u wybranego przez IX Zgromadzenie
Ogólne i Komitet Naczelny zosta³o w wiêkszoœci wykonane. W tym miejscu
chcia³bym przewodnicz¹cemu i obu wiceprzewodnicz¹cym wyraziæ moj¹
wdziêcznoœæ w imieniu wszystkich za ich wiernoœæ i czasoch³onn¹ pracê, dla
której musieli odbyæ wiele podró¿y do Genewy i innych miejsc. W imieniu
ca³ej wspólnoty Koœcio³ów dziêkujê prezydentom ŒRK za to, ¿e reprezentowa-
li swoje regiony w ŒRK i ŒRK wobec Koœcio³ów i œwiata. Szczególnie dziêku-
jê Bogu za naszego zmar³ego prezydenta, patriarchê Abune Paulosa z Etiopii.

35. Komitet Naczelny i Wykonawczy wskazali nam w tej fazie kierunek i
znaleŸli drogê wiod¹c¹ do przodu, w czasie, który dla Rady by³ wyczerpuj¹cy,
podejmowali w imieniu ca³ej wspólnoty trudne decyzje. Cz³onkowie wielu ko-
misji i komitetów, konsultacji i grup roboczych zaanga¿owali sw¹ m¹droœæ,
czas i energiê. Jako Koœcio³y i partnerzy przekazaliœcie do dyspozycji swoje
œrodki finansowe. Za to i wiele innych spraw   wyra¿am wam wysokie powa-
¿anie ca³ej wspólnoty.

36. Lecz w sposób ca³kiem szczególny chcia³bym podziêkowaæ mojemu po-
przednikowi Samowi Kobii za jego wielkie starania w pierwszych latach okre-
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su miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi oraz za sposób, w jaki wprowadzi³
mnie w pracê ŒRK i zadania sekretarza generalnego.

37. Moi koledzy i moje kole¿anki w Genewie i w innych biurach nosili co-
dzienne brzemiê pracy, trosk i wyzwañ, ale dzieliliœmy siê tak¿e nasz¹ radoœci¹
z naszych sukcesów, b³ogos³awieñstwa ogl¹dania  owoców naszej pracy. Prze-
¿ywaliœmy wspólnotê w solidarnoœci, wzajemnego wspierania i inspiracji, mie-
liœmy satysfakcjê, ¿e wykonujemy pracê Rady, która jest korzystna dla Koœcio-
³ów i ich cz³onków. Chwa³a niech bêdzie Bogu!

38. Poniewa¿ ogólny bud¿et ŒRK  powa¿nie siê skurczy³ w minionych la-
tach, mamy dziœ mniej wspó³pracowników do realizacji naszych zadañ. Praco-
waliœmy nad podniesieniem wydajnoœci organizacji, lepsz¹ koordynacj¹ dzia-
³añ zwi¹zanych z realizacj¹ programów.

39. Potrzebujemy stale odnawianego zaanga¿owania naszych Koœcio³ów i
podjêliœmy kroki zmierzaj¹ce do znalezienia nowych partnerów w zakresie fi-
nansowania. Jedno i drugie uda³o siê zrealizowaæ w minionych latach. Przez
pracê tego Zgromadzenia Ogólnego spodziewamy siê poza tym nowych idei,
kolektywnego zaanga¿owania i postêpu. Poinformujê komitet finansowy, jak
moglibyœmy tutaj postêpowaæ i jak powinniœmy sobie poradziæ z dzisiejszymi
wyzwaniami.

II.III.  Centrum ekumeniczne w Genewie

40. Nasza obecnoœæ w Genewie od przesz³o 65 lat stanowi wa¿n¹ czêœæ hi-
storii Koœcio³a. Kaplica w Centrum Ekumenicznym zosta³a poddana ocenie
przez Genewsk¹ Komisjê ds. Opieki nad Zabytkami Architektonicznymi i
sklasyfikowana jako obiekt o wysokiej wartoœci; objêta jest  ona obecnie
ochron¹ zabytków.

41. W ostatnich latach zwalczyliœmy niemo¿liwe do zaakceptowania ryzy-
ko rosn¹cego deficytu w kasie emerytalnej ŒRK. Gdy uœwiadomi³em sobie,
co to dla nas oznacza i przedstawi³em w tej sprawie raport Komitetowi Wy-
konawczemu, podjêliœmy decyzjê rezygnacji z niezale¿nego projektu ŒRK i
zwi¹zania siê z d³ugotrwa³ym funduszem. Sta³o siê to mo¿liwe przez zaci¹-
gniêcie kredytu, poza tym przyst¹piliœmy do planu rozwojowego dotycz¹ce-
go naszej w³asnoœci w Genewie, aby w ten sposób móc sp³aciæ ten kredyt.
Dziêki tym krokom podnios¹ siê przychody ŒRK a jednoczeœnie dojdzie do
utworzenia odnowionego i czêœciowo nowego Centrum Ekumenicznego, do-
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stosowanego do potrzeb w nastêpnych dziesiêcioleciach, bez dodatkowego
obci¹¿enia renowacj¹ starych budynków biurowych. Z zadowoleniem mogê
poinformowaæ, ¿e proces ten rozwija siê dobrze i przed dwoma tygodniami
zosta³ poddany decyzji wysokokwalifikowanego jury, w którego sk³ad wcho-
dzili tak¿e przedstawiciele w³adz kantonu genewskiego. Grupa ta, której
cz³onkowie reprezentowali ró¿ne dziedziny, by³a zachwycona wybranym
projektem. Tak wiêc bez apelu do Koœcio³ów o jakiekolwiek dotacje, znaleŸ-
liœmy rozwi¹zania, które s¹ godne zaufania i wielce obiecuj¹ce zarówno dla
nas jak te¿ dla w³adz Genewy.

42. ŒRK znajduje siê tam, gdzie przebywacie wy jako Koœcio³y cz³onkow-
skie. Wy stanowicie ŒRK. Mimo to jest rzecz¹ wielce korzystn¹, ¿e mamy sw¹
siedzibê w Centrum Ekumenicznym w Genewie. Znajdujemy siê tym samym
w sercu miêdzynarodowych organizacji i ich pracy na rzecz sprawiedliwoœci,
pokoju i praw cz³owieka, na rzecz dzieci, zdrowia, rozbrojenia i wielu innych
spraw. Koœcio³y s¹ dostrzegane i w tej miêdzynarodowej rzeczywistoœci po-
winny byæ s³yszane, a wspólnota miêdzynarodowa powinna je za naszym po-
œrednictwem s³yszeæ i widzieæ. Rola rzecznika by³a ju¿ zawsze miarodajna dla
ŒRK i daje siê umocniæ przez dalsze rozwijanie kontaktów miêdzy Genew¹,
naszym biurem w Nowym Jorku i wami, Koœcio³ami. Podczas pracy nad uk³a-
dem w sprawie handlu broni¹ mo¿na siê by³o przekonaæ, jak ŒRK inspirowa³a
wasze interwencje u waszych rz¹dów, by móc potem zebraæ nale¿ne owoce tej
inicjatywy.

II.IV. Solidarnoœæ chrzeœcijañska

43. ¯adna czêœæ cia³a  nie mo¿e powiedzieæ innej: „Nie jesteœ mi potrzebna”
(1 Kor 12, 21). Jedyn¹ w swoim rodzaju jakoœæ stosunków, jak¹ mamy i po-
winniœmy pielêgnowaæ w ŒRK, wyra¿ê jednym s³owem: solidarnoœæ. Chrze-
œcijañska solidarnoœæ. Jest to g³êboko siêgaj¹ca biblijna zasada: chrzeœcijañska
solidarnoœæ na tle krzy¿a Chrystusa jest mocn¹ zasad¹ biblijn¹, która sta³a siê
podstaw¹ wszelkich stosunków ekumenicznych. Odpowiada ona naszemu
wzajemnemu zobowi¹zaniu do rozliczania siê z dokonañ. Przeto nie mo¿emy
po prostu powiedzieæ: „ju¿ ciê nie potrzebujê” lub „w tej chwili ciê nie potrze-
bujê”. I nie mo¿emy te¿ powiedzieæ: „Nie muszê siê zastanawiaæ nad tym, czy
ty mnie potrzebujesz lub nie”. W solidarnoœci z jêcz¹cym œwiatem modlimy
siê: „Bo¿e ¿ycia, wska¿ nam drogê do sprawiedliwoœci i pokoju”.

44. Bóg w Jezusie Chrystusie jest solidarny z tymi, których ¿ycie charakte-
ryzuje siê pustk¹, z tymi, którzy s¹ mniej uprzywilejowani lub maj¹ mniej, tym
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samym wybiera „priorytetowo opcjê na rzecz ubogich”. Naœladowaæ
Jezusa oznacza czyniæ to samo. On nawet sam sta³ siê ofiar¹ niesprawiedliwo-
œci i przemocy. Jego droga na Golgotê sta³a siê drog¹, na której zosta³y ods³o-
niête i wyjawione k³amstwa, ludzkie s³aboœci, niesprawiedliwoœæi grzech w
swoich wielu wymiarach. Po zmartwychwstaniu mo¿na by³o widzieæ tê drogê
jako ofiarê pojednania za grzech, która raz na zawsze zosta³a z³o¿ona za
wszystkich i przez któr¹ czu³e wspó³czucie naszego Boga doprowadzi³o do
brzasku przebaczenia, pojednania, sprawiedliwoœci i pokoju. Byæ ochrzczonym
w Chrystusie oznacza uczestnictwo w krzy¿u i zmartwychwstaniu, daje nam to
w ¿yciu i œmierci podstawê do nadziei.

45. Solidarnoœæ chrzeœcijañska nie mo¿e byæ ekskluzywna i z ca³¹ pewno-
œci¹ nie mo¿e byæ wymierzona w innych. Solidarnoœæ chrzeœcijañska jest
ugruntowaniem nabytej w ekumenii wiedzy, ¿e jesteœmy zobowi¹zani do rozli-
czania siê miêdzy sob¹ i wobec otaczaj¹cego nas œwiata, gdy¿ œwiat potrzebuje
darów, które przez ³askê Bo¿¹ znajduj¹ siê w naszych rêkach. Na tym polega
wspólne bycie Koœcio³em.

II.V.  D¹¿enie do jednoœci

46. Jednoœæ jest wyrazem ¿ycia danego przez Boga i rodzajem ¿ycia w nowej
solidarnoœci. Znaczenie daru jednoœci i wezwanie do niej widzimy w ciele Chry-
stusa. Jednoœæ jest nierozdzielnie zwi¹zana z jednoœci¹ ludzkoœci i stworzenia.
Zbyt dobrze znamy ból niesprawiedliwoœci i konfliktów, które prowadz¹ do nie-
zgody – dyskryminacjê w spo³eczeñstwie ze wzglêdu na rasê, p³eæ, status ekono-
miczny lub wiele innych czynników, przemoc w stosunkach miêdzy narodami i
– co zdarza siê dzisiaj coraz czêœciej – wewn¹trz narodów, separacja od kraju.

47. Jeœli chcemy byæ znakiem nadejœcia Królestwa Bo¿ego, oznacza to dla nas
bycie wspólnie Koœcio³em w œwiecie i inny wymiar nadziei jak równie¿ przyno-
szenie innej wizji ¿ycia. Ta myœl znajduje swój g³êboki wyraz w wielu dokumen-
tach, które przyjmie i winno sobie przyswoiæ to Zgromadzenie Ogólne. Opubli-
kowany przez Komisjê Wiara i Ustrój dokument Koœció³: ku wspólnej wizji jest
wynikiem znacznych starañ i kamieniem milowym, który trzeba przyj¹æ i prze-
studiowaæ. W deklaracji jednoœci: Dar Bo¿y i wezwanie do jednoœci – oraz nasze
zaanga¿owanie, zaproponowanej temu Zgromadzeniu Ogólnemu, Koœció³ jest
przedstawiony jako s³uga wszystkich, jako znak przysz³ego Królestwa Bo¿ego.

48. Wiemy te¿, ¿e w minionych latach sta³a siê mo¿liwa pe³na wspólnota
eucharystyczna i wspó³praca, ¿e jest coraz czêœciej praktykowana wœród wielu
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naszych Koœcio³ów cz³onkowskich, przy czym opiera siê ona na wzajemnym
zrozumieniu i porozumieniach osi¹gniêtych w rozmowach dwustronnych. Mia-
³y miejsce akty pojednania i przebaczenia. Poczyniliœmy te¿ postêpy w zakre-
sie wzajemnego uznania chrztu przez przyjêcie tekstu Komisji Wiara i Ustrój,
który pomaga Koœcio³om w kontynuowaniu procesu zapocz¹tkowanego przed
trzydziestu laty przyjêciem i szerok¹ akceptacj¹ dokumentu Chrzest, Euchary-
stia, pos³ugiwanie duchowne. Mimo to wiemy, ¿e nie wszystkie nasze Koœcio-
³y ¿yj¹ we wspólnocie Wieczerzy Pañskiej i ¿e z innymi Koœcio³ami nie ma
jeszcze wspólnoty eucharystycznej. Podzia³y z powodu braku porozumienia w
sprawach dogmatycznych lub w innych tematach o znaczeniu koœcielnym od-
zwierciedlaj¹ ból braku jednoœci.

49. Doœwiadczenie 65-letniego wspó³¿ycia Koœcio³ów we wspólnocie po-
zwoli³o nam jednak zorientowaæ siê, co mo¿e oznaczaæ jednoœæ dla nas i dla
œwiata. Doœwiadczyliœmy daru jednoœci nie tylko przez wymianê myœli i roz-
mowy, lecz tak¿e przez osi¹gniêcie porozumienia w wa¿nych sprawach przez
dobrze przemyœlane procesy i szczególnie przez praktykowanie dochodzenia
do decyzji przez model konsensu. Ten sposób postêpowania, wypróbowany w
pracy Komisji Nadzwyczajnej ds. Prawos³awnej Wspó³pracy w ŒRK, pokaza³
nam, ¿e robimy lepsze postêpy, gdy w wa¿nych dziedzinach planowania, w
rozpoznawaniu znaków czasu w naszych publicznych deklaracjach,  przy ak-
ceptowaniu tekstów o du¿ym znaczeniu oraz w sprawach takich jak przyjmo-
wanie nowych Koœcio³ów cz³onkowskich, pos³ugujemy siê metod¹ konsensu.
Z drugiej strony tak¿e zauwa¿yliœmy, ¿e sprawie jednoœci s³u¿y nasze rozpo-
znanie, w jakich punktach jest rzecz¹ rozs¹dniejsz¹ nie domagaæ siê w danym
momencie konsensu, gdy¿ wiemy, ¿e musimy na razie godziæ siê na istnienie
ró¿nych stanowisk, d¹¿yæ do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której te
stanowiska mog¹ byæ omówione.

50. Wspólnie z Globalnym Forum Chrzeœcijañskim opracowaliœmy deklara-
cjê zamierzeñ, w której zarówno ró¿ne jak i wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê role
ŒRK  i koncyliarnych przedsiêwziêæ ekumenicznych zostaj¹ potwierdzone, jak
te¿ relacje, które mo¿na ustanowiæ za pomoc¹ Forum. Mia³em sposobnoœæ w
maju tego roku przekonaæ siê podczas wielkiej uroczystoœci chrzeœcijañskiej
jednoœci w Indonezji, jak dobrze mo¿e funkcjonowaæ ta wspó³praca.

II.VI.  Solidarnoœæ w misji

51. W okresie miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi Komisja Misji Œwiatowej
i Ewangelizacji opracowa³a now¹ deklaracjê misyjn¹: Wspólnie dla ¿ycia: Mi-
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sja i ewangelizacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach. Zawiera ona nowe re-
fleksje na temat powo³ania Koœcio³a do misji przez solidarnoœæ. Tekst ten zna-
laz³ w szerokich krêgach znaczne uznanie i sta³ siê ju¿ kamieniem milowym
dzisiejszej pracy w dziedzinie misji. Jak szeroki zakres mia³y przyczynki do
tego dokumentu, o tym mo¿na siê przekonaæ na podstawie informacji, ¿e w
jego opracowaniu uczestniczyli misjolodzy i przywódcy koœcielni z wielu czê-
œci rodziny ekumenicznej, niektórzy nawet wywodzili siê ze œrodowisk ewan-
gelikalnych, z Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych i Koœcio³a rzymskokatolickie-
go.  Misja Koœcio³a polega na dzia³alnoœci  diakonijnej i ewangelizacyjnej, jak
równie¿ na tym, aby pokazaæ wszystkim mi³oœæ naszego Boga, daniu im na-
dziei na ten nowy dzieñ, który stworzy³ Bóg i przekazaniu im nadziei na dzieñ
koñcz¹cy wszystkie nasze dni, dzieñ zmartwychwstania i ¿ycia wiecznego.
Praktykowaæ misjê oznacza byæ Koœcio³em w solidarnoœci z tymi, którzy w
ró¿ny sposób zostaj¹ zmarginalizowani. Tak, mo¿na powiedzieæ, ¿e misja defi-
niuje siê poprzez marginesy spo³eczeñstwa i stamt¹d do nas przychodzi.

52. Jest to te¿ silny wymiar w historii Nowego Testamentu. Jezus z Nazaretu
przyby³ do Jerozolimy z obrze¿y spo³eczeñstwa. Nale¿ymy do religii, która ma
Pana i Zbawiciela, który jest jednak umieszczany w wielu centrach, gdzie
mo¿na oddawaæ czeœæ Bogu w prawdzie i w Duchu. Wierzymy w Boga ¿ycia,
który jest miêdzy nami, gdziekolwiek siê znajdujemy, a ca³kiem szczególnie
tam, gdzie jesteœmy spychani na obrze¿e spo³eczeñstwa.

53. Wezwanie do zwiastowania Ewangelii i przynoszenia nadziei jak rów-
nie¿ wartoœci przysz³ego Królestwa Bo¿ego opartego na naœladowaniu Chry-
stusa i okazywaniu respektu wobec drugiego cz³owieka, jest dla nas jako Ko-
œcio³ów dzisiaj tak znacz¹ce i ¿yciowo wa¿ne jak dawniej. Dokument Œwia-
dectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym, który  powsta³ jako wspólna
inicjatywa ŒRK, Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Œwiatowego
Aliansu Ewangelikalnego, zosta³ przyjêty i zu¿ytkowany przez wielu z was i
wielu naszych partnerów.

II.VII.  Droga do sprawiedliwego pokoju

54. Sprawiedliwy pokój jest wymiarem tej biblijnej postawy solidarnoœci i
obowi¹zku rozliczania siê. Stanowi etyczne przemieszczenie, w którym spra-
wiedliwoœæ i pokój s¹ nieroz³¹cznymi elementami ca³oœciowego trybu ¿ycia,
myœlowego przyrzeczenia, by pokojowi w ka¿dym aspekcie ¿ycia daæ konse-
kwentnie i celowo pierwszeñstwo wobec przemocy i konfliktu. Praktykujemy
sprawiedliwy pokój zawsze wtedy, gdy dochodzi do przebaczenia i pojednania,
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przemiany stosunków na³adowanych konfliktem lub do ochrony zagro¿onej
ziemi, i gdy anga¿ujemy siê na rzecz uczciwego podzia³u zasobów dla wszyst-
kich dzieci Bo¿ych. Sprawiedliwy pokój jest drog¹, podró¿¹ – niekiedy trudn¹
– w czasie której musimy siê uporaæ z nasz¹ wspó³win¹ za niesprawiedliwoœæ i
przemoc z jej wieloma obliczami. W koñcu jest on odpowiedzi¹ na Bo¿a obiet-
nicê i dar: „Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam dajê” (J 14, 27).

55. Miêdzynarodowa Ekumeniczna Konwokacja Pokojowa (MEKP), która
w 2011 r. odby³a siê w Kingston, Jamajka, pokaza³a, ¿e staranie o sprawiedli-
wy pokój jest czymœ wiêcej ni¿ zwyk³¹ aktywnoœci¹ ŒRK – stanowi j¹dro na-
szej chrzeœcijañskiej to¿samoœci. Zainspirowani duchowym ¿yciem Koœcio³ów
karaibskich  mogliœmy te¿ wspólnie uczciæ pracê pokojow¹.

56. Sprawiedliwoœæ jest odpowiednikiem biblijnego s³owa wiernoœæ; przeto
jest ono spokrewnione ze s³owami: „niezawodnoœæ” i „solidarnoœæ”. Chodzi o
zaoferowanie przestrzeni i zaufania, którego wszyscy jako ludzie potrzebuje-
my, by nape³niæ nasze przez Boga dane ¿ycie wszystkim, co jest zawarte w
s³owach biblijnych o pokoju. Pokojem jest to, co mamy stworzyæ w czasach
konfliktu. Pokojem jest to, co mamy budowaæ od podstaw, urzeczywistniaj¹c
sprawiedliwoœæ w naszych wspólnotach i miêdzy narodami. Poza tym pokój
znajduje siê w warunkach przyzwoitoœci i solidarnoœci, których potrzebujemy
jako istoty ludzkie, gdy dzielimy bogactwo i zasoby tego œwiata. Potrzebujemy
sprawiedliwego pokoju na rynkach. By móc rozliczyæ siê w naszym ¿yciu wo-
bec wszystkich innych i wobec przysz³ych pokoleñ, potrzebujemy sprawiedli-
wego pokoju w naszym stosunku do stworzenia.

57. Kierowani wiedz¹, ¿e wszystkie konteksty s¹ ró¿ne, trzeba kontynuowaæ
poszukiwanie sprawiedliwego pokoju, aby zrozumieæ w³aœciw¹ dynamikê miê-
dzy sprawiedliwoœci¹ i pokojem. Musimy byæ otwarci, abyœmy zrozumieli re-
alia takimi jakimi one s¹, poznaj¹c przez to, co oznacza sprawiedliwy pokój
jako alternatywa dla przysz³oœci i wnosz¹c w to dzie³o jako wspólnota mo¿li-
wie maksymalny wk³ad.

58. Rada dostrzeg³a w pracach zmierzaj¹cych do opracowania tekstu przygoto-
wawczego dla MEKP, Wezwanie do sprawiedliwego pokoju,   nowe wzmo¿one
zaanga¿owanie teologiczne, duchowe i moralne na rzecz tego nakazu Ewangelii.
Te impulsy musz¹ o¿ywiæ siê w Radzie, gdy teraz jako Zgromadzenie Ogólne
przyjmiemy ten dokument i raport z Jamajki. Powinny one stanowiæ inspiracjê na
drodze do sprawiedliwego pokoju podczas ca³ego Zgromadzenia Ogólnego i tak¿e
potem. Jak widzicie, rozwa¿ania i dyskusje na te wa¿ne zagadnienia odegra³y cen-
tralna rolê w ustalaniu tematu i planów tego Zgromadzenia Ogólnego.
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II.VIII.  Solidarnoœæ z narodami i Koœcio³ami
w sytuacjach  konfliktu

59. Ze wzglêdu na fakt, ¿e Komitet Naczelny ŒRK zastanawia³ siê nad Da-
maszkiem jako alternatywnym miejscem spotkania dla Zgromadzenia Ogólne-
go, apel na rzecz sprawiedliwego pokoju zyskuje teraz, w miejscu w którym
siê spotykamy, jeszcze bardziej na znaczeniu. Wspólnie modliliœmy siê z naro-
dem i Koœcio³ami Syrii o sprawiedliwoœæ i pokój. Przymierze ACT obejmuj¹ce
wielu partnerów podjê³o próbê za³agodzenia tragedii ludzkiej, która rozegra³a
siê przed naszymi oczami, dostarczaj¹c oko³o 7 milionom wypêdzonym w Sy-
rii i poza ni¹ kwaterê, wy¿ywienie i wsparcie.

60. We wrzeœniu tego roku, w tygodniach po straszliwym i niegodziwym
ataku z u¿yciem broni chemicznej wobec niewinnych ludzi, i w trosce o tra-
giczne konsekwencje ewentualnego ataku militarnego na Syriê, ŒRK zwo³a³a
posiedzenie na wysokim szczeblu z przywódcami koœcielnymi z Syrii, Rosji,
Stanów Zjednoczonych Ameryki i licznych krajów europejskich. Spotkaliœmy
siê w Bossey z Kofi Annanem, by³ym sekretarzem generalnym ONZ i Lakdha-
rem Brahimi, wspólnym przedstawicielem ONZ i Ligi Arabskiej dla Syrii. An-
nan i Brahami postulowali, byœmy jako Koœcio³y wykorzystali nasz¹ znacz¹c¹
rolê na rzecz procesu pokojowego i stali siê wspólnie z innymi przywódcami
religijnymi i wspólnotami religijnymi czêœci¹ procesu pojednania.

61. W wyniku konsultacji powsta³ pilny komunikat o koniecznoœci politycz-
nego rozwi¹zania pokoju w Syrii, by³a to deklaracja, która odbi³a siê ¿ywym
echem daleko poza zasiêgiem ŒRK. To doœwiadczenie pokazuje, jak z naszym
wspólnym g³osem, z nasz¹ jednoœci¹ jako chrzeœcijanie mo¿emy i powinniœmy
w sposób realny i g³êboki wypowiedzieæ ból niezgody i lekcewa¿enia sprawie-
dliwego pokoju w naszym œwiecie. Z okazji rozpoczêcia konferencji „Genewa
2” planujemy drugie spotkanie, podczas którego musi siê udaæ pokojowe doj-
œcie do  politycznego rozwi¹zania konfliktu.

62. W tych dniach i w nawi¹zaniu do wydarzeñ obejmuj¹cych okres wielu
lat, jesteœmy jako wspólnota œwiatowa chrzeœcijan powo³ani szczególnie do
solidarnoœci z tymi, którzy ¿yj¹ w kraju i krajach, w których zaczê³a siê i poto-
czy³a dalej historia naszej wiary. Chrzeœcijanie i chrzeœcijanki oraz Koœcio³y na
Bliskim Wschodzie musz¹ do dzisiaj stawiaæ czo³o ogromnym wyzwaniom i
jesteœmy szczególnie œwiadomi, jak dramatyczne konflikty polityczne i zbrojne
doprowadzi³y ich do jeszcze trudniejszej sytuacji. W sposób szczególny myœli-
my o Iraku, Egipcie, Syrii i Palestynie. W tych przypadkach s¹dzimy, ¿e droga
do pokoju musi polegaæ na podejmowaniu kroków zmierzaj¹cych do kultury i
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praktyki demokracji oraz  równouprawnienia obywateli.    Wymaga to sprawie-
dliwoœci i pokoju, ochrony i pañstwa praworz¹dnego, pojednania i rozwoju
tak¿e dlatego, aby powsta³a nadzieja dla m³odszego pokolenia.

63. Chrzeœcijañska obecnoœæ i chrzeœcijañskie œwiadectwo w kraju naszej
œwiêtej Biblii mia³o dla nas wszystkich od pocz¹tku i ma do dzisiaj absolutne
znaczenie. Przysz³oœæ Koœcio³a i chrzeœcijan w tych krajach nape³nia nas
wszystkich trosk¹ i inaczej byæ nie mo¿e.

64. Trudno znaleŸæ drugie miejsce, w którym ludzie oczekuj¹ d³u¿ej spra-
wiedliwego pokoju ni¿ w Izraelu i Palestynie. Tylko sprawiedliwoœæ wyposa-
¿ona w dostateczn¹ przestrzeñ i bezpieczeñstwo zarówno dla Palestyñczyków
jak i Izraelczyków mo¿e doprowadziæ do niezbêdnego trwa³ego pokoju. Podjê-
liœmy wiele inicjatyw, by poruszyæ sprawê skutków okupacji, powstrzymaæ
przemoc i towarzyszyæ narodom w tym konflikcie. Jako przyk³ad mo¿e pos³u-
¿yæ Ekumeniczny Program Towarzyszenia w Palestynie i Izraelu (EAPPI).

65. W Pakistanie zadano Koœcio³om g³êbokie rany, gdy ich cz³onkowie zo-
stali pozbawieni ¿ycia a budynki koœcielne zosta³y zburzone. Zaapelowaliœmy
do rz¹du o otoczenie ochron¹ tych ³atwo daj¹cych siê zraniæ wspólnot i niedo-
puszczenie do nadu¿ywania praw przeciw bluŸnierstwu dla szkodzenia lu-
dziom wierz¹cym. Poza tym wspólnie z Komisj¹ Koœcio³ów do Spraw Miê-
dzynarodowych (CCIA) poruszyliœmy szereg naruszeñ praw mniejszoœci i wol-
noœci religijnej.

66. W Kanadzie dziêki pracy na rzecz dobrych relacji z ludnoœci¹ tubylcz¹
okaza³o siê, jak w przesz³oœci doktryna chrzeœcijañska by³a nadu¿ywana dla
uciskania innych oraz pozbawiania ich nawet ziemi i kultury. Jako ŒRK na-
uczyliœmy siê wiele w minionych dziesiêcioleciach na p³aszczyŸnie krajowej i
miêdzynarodowej dziêki bardzo trudnym procesom z zakresu prawdy, pojed-
nania i sprawiedliwoœci, od wspólnot tubylczych. W minionym roku zwrócili-
œmy uwagê na  „doktrynê odkrycia” i jej zastosowanie w usprawiedliwianiu
nie-tubylczych roszczeñ do panowania i w³asnoœci.  W cudowny sposób lokal-
ne Koœcio³y z³o¿one z ludnoœci tubylczej (First Nations) powiêkszaj¹ siê li-
czebnie i wzmacniaj¹ pod wzglêdem duchowym; osobiœcie zosta³em wzboga-
cony i zainspirowany przez spotkania z nimi.

67. Spotka³em siê tak¿e z prezydentem Sudanu po³udniowego, który w po-
rozumieniu pokojowym z 2011 r. widzi znak œwitu dla swojego ludu. Dziêko-
wa³ on osobiœcie ŒRK za jej wiern¹ solidarnoœæ i za liczne wspólnie z wieloma
partnerami w rodzinie ekumenicznej podjête starania na rzecz trwa³ego pokoju
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dla mieszkañców Sudanu i na rzecz wyzwolenia Sudanu po³udniowego. Gdy
potem wizytowa³em Koœcio³y w Chartumie, gdzie przy okazji przypomniano
mi, ¿e równie¿ one potrzebuj¹ naszej nieustannej uwagi i solidarnoœci, sta³o siê
dla mnie jasne, ¿e pielêgnowanie sprawiedliwego pokoju jest ogromnym zada-
niem, które wykracza poza sprawê ustanowienia pokoju po latach wojny. Teraz
jest w³aœciwy moment budowania instytucji i stosunków przez edukacjê, inwe-
stycje i tward¹ pracê Koœcio³ów, da to pocz¹tek nowemu etapowi ¿ycia. Za-
równo na pó³nocy jak i na po³udniu Koœcio³y Sudanu zas³uguj¹ na nasz¹ sta³¹
uwagê.

68. Zawsze pozostanie pytaniem, jak je sformu³owa³ Jezus, kto jest i kto za-
chowuje siê jak prawdziwy bliŸni. Naœladowanie Boga ¿ycia oznacza bycie
solidarnym z wszystkimi; nie mamy prawa wyznaczaæ granice naszej solidar-
noœci. Pog³êbiaj¹c i poszerzaj¹c ten sposób zapatrywania, poznajemy, ¿e wszy-
scy zostaliœmy powo³ani do chrzeœcijañskiej solidarnoœci, gdziekolwiek siê
znajdujemy. Nasze zadanie polega na ustaleniu, jak najlepiej mo¿emy pokazaæ,
¿e nasza wiara s³u¿y nawzajem jako oparcie a tym samym jest znakiem i
przedsmakiem dla sprawiedliwoœci i pokoju, które przyniesie nam Królestwo
Bo¿e. Jest to diakonijne dzia³anie Koœcio³a.

69. Podczas moich licznych wizyt u was, Koœcio³ów na wszystkich konty-
nentach i w wielu ró¿nych Koœcio³ach uczy³em siê nieustannie, ¿e ci, którzy
¿yj¹ czêsto w najgorszych warunkach i s¹ zmuszeni do noszenia najciê¿szego
krzy¿a, s¹ tak¿e tymi, u których najsilniej jest zakodowana wiara i solidarnoœæ
z innymi.

III. Pielgrzymka w stronê sprawiedliwoœci i pokoju

III.I.   Dok¹d zmierzamy?

70. Teraz jest czas, by wspólnie powitaæ wschodz¹ce œwiat³o z wysokoœci,
otworzyæ  okna i drzwi i rozpocz¹æ nowy dzieñ.

71. Nie jesteœmy tutaj, aby dyskutowaæ, czy jako wspólnota Koœcio³ów mo-
¿emy razem coœ zmieniæ, lecz raczej jesteœmy tu dlatego, aby zastanowiæ siê,
jak i z kim mo¿emy wnosiæ swój wk³ad. Przypomnijmy sobie, dlaczego istnie-
je ŒRK.
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„G³ówny cel wspólnoty Koœcio³ów (…) polega na wzajemnym wzywaniu
do realizacji widzialnej jednoœci w jednej wierze i w jednej wspólnocie  eu-
charystycznej, manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspólnym ¿yciu w Chry-
stusie, w œwiadectwie i s³u¿bie, i na d¹¿eniu ku tej jednoœci tak, aby œwiat
uwierzy³”.

72. Jesteœmy wezwani, by jako ludzie wiary ustawicznie i stale dojrzewaæ,
wzajemnie zbli¿aæ siê do siebie i uosabiaæ Koœció³ s³u¿ebny.

73. Przeto uwa¿am, ¿e nasz¹ wizj¹ wspólnej drogi a¿ do nastêpnego Zgro-
madzenia Ogólnego winna byæ pielgrzymka na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Jestem coraz bardziej przekonany o tym, ¿e odnoœna propozycja programowa
Komitetu Naczelnego z 2012 r. by³a bardzo m¹drym pomys³em.

74. Mozaika w koœciele Plateau d’Assy w pobli¿u Genewy by³a dla mnie w
ostatnich miesi¹cach Ÿród³em inspiracji. Tamtejszy koœció³ zosta³ zbudowany
w ciemnych latach trzydziestych XX w. w ma³ej wiosce wraz z wieloma klini-
kami dla chorych na gruŸlicê. Mozaika pokazuje sporz¹dzony z wielu farb i
form ciep³y, przyjazny obraz œw. Franciszka – m³odego cz³owieka, który zrezy-
gnowa³ z wszystkiego co mia³, aby jako pielgrzym sprawiedliwoœci i pokoju
dzia³aæ na rzecz zbawienia i pojednania Koœcio³a, ludzi, religii i naszego ¿ycia
z przyrod¹.

75. Zgromadziliœmy siê tutaj w Busan, aby nadaæ kszta³t naszej w³asnej mo-
zaice, nasze ró¿ne wk³ady po³¹czyæ w modlitwie, wymianie, rozmowie i pod-
jêtych decyzjach. Wspólnie mo¿emy stworzyæ obraz, który poprowadzi nas w
przysz³oœæ.

76. Dok¹d zatem powinniœmy zmierzaæ? Gdzie s¹ miejsca, w których ci¹gle
jeszcze panuje ciemnoœæ i w których mo¿emy przyczyniæ siê do zmiany?
Mog¹ siê one znajdowaæ wszêdzie, wszêdzie tam, gdzie ludzie zmagaj¹ siê z
konfliktami i niesprawiedliwoœci¹. Tam powinniœmy siê udaæ.

III.II.   Nasza wspólna podró¿

77.Modliæ siê, byœmy byli prowadzeni œcie¿k¹ pokoju, jest dla nas jako
Koœcio³ów, jako wspólnoty Koœcio³ów i pojedynczych ludzi odwa¿nym zo-
bowi¹zaniem. Zak³ada ono, ¿e jesteœmy gotowi na w³asn¹ przemianê, na
zmianê, zaanga¿owanie dla innych, rezygnacjê z w³asnej pró¿noœci, przyjê-
cie postawy misyjnej i prorockiej. Dlatego te¿ nie mo¿emy oddzieliæ soli-
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darnoœci i s³u¿by od wspólnoty, jednoœci, misji, sprawiedliwoœci i pokoju.
Nasze programy i nowe inicjatywy winny ukszta³towaæ tê ca³oœciow¹ wizjê
i przyczyniæ siê do rozbudowy stosunków miêdzy nami jako Koœcio³ami i
partnerami. Do ca³ej naszej pracy winniœmy w³¹czyæ dodatkowe aspekty,
takie jak sprawiedliwoœæ w relacjach miêdzy p³ciami (gender), sytuacja
m³odzie¿y i relacje miêdzyreligijne oraz zawsze d¹¿yæ do umocnienia
wspólnoty Koœcio³ów i dostrze¿enia naszej roli w zaanga¿owaniu dla in-
nych.

78. Bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem praca ŒRK musi odzwierciedlaæ
zaanga¿owanie i dzia³alnoœæ Koœcio³ów cz³onkowskich. Wszystkie progra-
my i projekty winny byæ dowodem  zaanga¿owania Koœcio³ów oraz mobili-
zowania naszych ekumenicznych partnerów. Ogromnym potencja³em na-
szej pracy jest jednoczesne nadawanie znaczenia dzia³aniom na p³aszczyŸ-
nie lokalnej, krajowej i miêdzynarodowej. Zarówno ludzie z ma³ej wioski
w Malawi jak te¿ reprezentanci organizacji miêdzynarodowych z naszego
s¹siedztwa w Genewie winni dojrzeæ i skorzystaæ z tej niepowtarzalnej
mo¿liwoœci.

79. Chcia³bym wymieniæ tylko jeden przyk³ad. W czerwcu 2012 r. zorgani-
zowaliœmy po raz pierwszy oficjalne posiedzenie ŒRK w Chiñskiej Republice
Ludowej; Komisja Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych (CCIA) spotka³a
siê wówczas w Szanghaju i Nanjing. W kontekœcie tak wa¿nym dla Koœcio³a i
œwiata powinniœmy œciœlej wspó³pracowaæ z Chiñsk¹ Rad¹ Chrzeœcijañsk¹, na-
szym najwiêkszym azjatyckim Koœcio³em cz³onkowskim.

80. Musimy znaleŸæ punkty energii dla naszej pracy, gdy¿ specyficzny
wk³ad ŒRK jest potrzebny. Musimy ustaliæ, gdzie wa¿na jest praca nad kwe-
stiami jako organu ekumenicznego i miêdzynarodowego, i wszystko to, co do-
konano w ró¿nych miejscach, scaliæ ze sob¹, przez co dorobek ten zyska na
znaczeniu, bêdzie lepiej widoczny i poszerzy swoje oddzia³ywanie. W ten spo-
sób nasi partnerzy, którzy finansuj¹ nasze programy i projekty, zobacz¹, jakie
znaczenie maj¹ ich inwestycje i na czym polega wartoœæ dodana realizowania
pewnych spraw przez ŒRK.

81. Nasze mo¿liwoœci trzeba ustalaæ w zale¿noœci od tego, na co mo¿emy
sobie pozwoliæ z istniej¹cymi finansowymi œrodkami i kompetencjami wspó³-
pracowników, komisji, komitetów i konsultacji oraz zale¿noœci od tego, czego
mo¿ecie dokonaæ w Koœcio³ach i wspólnie z nami jako partnerzy. Jako Koœcio-
³y musicie ustaliæ, jaki wk³ad jesteœcie w stanie wnieœæ jako wspólnota koœciel-
na, jako cz¹stka jednego ruchu ekumenicznego.
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82. A to oznacza, ¿e jesteœmy wezwani do dzielenia zasobów, które po-
trzebujemy dla naszej pracy. Nale¿¹ one do Boga ¿ycia, my jesteœmy ad-
ministratorami tych zasobów. Musicie w dalszym ci¹gu wnosiæ wk³ad, któ-
ry odpowiada waszym mo¿liwoœciom, mo¿e to byæ wk³ad finansowy lub
rzeczowy, tak¿e wk³ad personalny. Wk³ad ten mo¿e równie¿ polegaæ na
dzieleniu siê wiedz¹, doœwiadczeniem lub te¿ na udzielaniu wsparcia w
modlitwie.

83. Zaczynamy ten nowy etap zasobami, wnosimy nasze dziedzictwo, to
czego nauczyliœmy siê w przesz³oœci, jak równie¿ pewne wa¿ne inicjatywy
wyposa¿one w nowy profil i zrewidowane priorytety.

III.III.  Duchowoœæ pielgrzymki

84. Nasza ekumeniczna duchowoœæ winna wiêc byæ uosobieniem tego obra-
zu pielgrzymki. Przez nasz¹ wspóln¹ modlitwê powinniœmy byæ wspólnot¹
rozmodlonych Koœcio³ów, które razem potrafi¹ zachowaæ ciszê, lecz tak¿e po-
trafi¹ wyraziæ wdziêcznoœæ i têsknotê oraz otwieraj¹ siê na wskazywanie drogi
przez Boga ¿ycia. Nasza wspólna modlitwa powinna wzmocniæ nasz¹  goto-
woœæ do podejmowania nowych wyzwañ i zadañ, wskazywania drogi przez
Boga ¿ycia i koncentrowania siê na tym, jak mo¿emy najlepiej s³u¿yæ otaczaj¹-
cemu nas œwiatu i nie zajmowaæ siê tylko sob¹.

85. Znajdziemy nasz¹ drogê, gdy skoncentrujemy siê zawsze na tych, którzy
nas najbardziej potrzebuj¹, na tych, dla których nie jest jeszcze rzeczywistoœci¹
pe³nia ¿ycia, której Bóg chce dla wszystkich ludzi. To by³a tak¿e wizja Martina
Luthera Kinga dla jego marszu na rzecz sprawiedliwoœci i jego marzeniu o
przemianie, które sformu³owa³ w swoim przemówieniu przed 50 laty. Ta per-
spektywa oznacza, ¿e musimy daæ siê wprowadziæ  w miejsca, w których mo-
¿emy coœ zmieniæ i ¿e nasz¹ misjê musimy rozumieæ jako dzielenie siê mi³o-
œci¹ Boga z innymi ludŸmi. Wszyscy znamy miejsca, w których panuje prze-
moc, ucisk i dyskryminacja, dochodzi do  nadu¿ywania stworzenia i istnieje
duchowa beztroska. Takie miejsca wystêpuj¹ wszêdzie. Ka¿dy i ka¿da z nas
mo¿e w ruchu ekumenicznym dzia³aæ na swój sposób i w swoim kontekœcie na
rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.

86. Wszyscy powinniœmy podj¹æ próbê wspólnego ustalenia, jak nasza pra-
ca, która w naszych planach programowych jest podzielona na trzy g³ówne
obszary – jednoœæ i misja, publiczne œwiadectwo i diakonia, ekumeniczna edu-
kacja – powinna odpowiednio wygl¹daæ.
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III.IV. Jednoœæ i misja

87. Jednoœæ jest darem wspólnego ¿ycia, jesteœmy wezwani stale obdarzaæ
siê ni¹ – nie tylko wówczas, gdy jesteœmy zgodni ze sob¹ lub gdy sami jej po-
trzebujemy, lecz tak¿e wówczas, gdy inni potrzebuj¹ jej wiêcej ni¿ my. Pierw-
szym warunkiem wzajemnej odpowiedzialnoœci i obowi¹zku rozliczania siê,
jest dzielenie siê naszymi przekonaniami, do których doszliœmy dziêki naszym
tradycjom, naszej wiedzy i naszym czêsto drogo okupionymi doœwiadczenia-
mi. Co da³ nam Duch, tego nie mo¿emy traktowaæ jako naszej w³asnoœci. Ale
uczyæ siê nawzajem od siebie mo¿emy naprawdê tylko wówczas, gdy okazuje-
my gotowoœæ s³uchania siebie nawzajem. I tego musimy siê trzymaæ tak¿e
wówczas, gdy w odniesieniu do kwestii doktrynalnych lub moralnych istnieje
wielka niezgodnoœæ pogl¹dów.

88. Trudnoœci w koncyliarnym ¿yciu ekumenicznym ostatnich lat nie ozna-
czaj¹, ¿e sobory i rady koœcielne s¹ nam dzisiaj mniej potrzebne; oznacza to
raczej, ¿e rady koœcielne jak i ŒRK musz¹ zaanga¿owaæ siê na rzecz przenie-
sienia w now¹ epokê tych przez Boga danych darów i dziedzictwa tej wspólno-
ty. Tutaj przypada ŒRK szczególna rola udzielenia pe³nomocnictwa innym –
instytucjom ekumenicznym, Globalnemu Forum Chrzeœcijañskiemu i wszyst-
kim naszym partnerom. Nasze bliskie stosunki musimy przenieœæ do tej nowej
epoki, musimy stale pog³êbiaæ nasz¹ wspólnotê i prowadziæ sta³¹ wymianê tak-
¿e z Koœcio³ami spoza naszej wspólnoty. Mamy mo¿liwoœci przejêcia tego za-
dania, organizowania dalszych rozmów z naszymi ekumenicznymi partnerami
w sprawie odnowy naszych instytucji i stosunków, i musimy z tej szansy sko-
rzystaæ.

89. Cenimy nasze stosunki z ca³ym ruchem ekumenicznym i pragniemy je
nadal pielêgnowaæ. Nasze relacje z Koœcio³em Rzymskokatolickim zosta³y
wzbogacone i oczekujemy jeszcze œciœlejszej wspó³pracy po tym Zgromadze-
niu Ogólnym przez powo³anie nowej Wspólnej Grupy Roboczej. Przez budo-
wanie stosunków z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi Wspólna Grupa Doradcza
bêdzie nadal podkreœlaæ nasze zaanga¿owanie na rzecz dialogu i wzajemnego
uczenia siê od siebie.  Wspó³praca z Œwiatowymi Wspólnotami Chrzeœcijañ-
skimi bêdzie kontynuowana szczególnie przez osi¹gniêcia w zakresie dialo-
gów dwustronnych.

90. Koœció³ nasz jest Koœcio³em misjonarskim, jest on zdefiniowany przez
miejsca i ludzi, którzy mieszkaj¹ w Bogu – i szczególnie przez ludzi, którzy
zbyt czêsto s¹ wypychani na margines spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹. I to jest
k¹t widzenia, który musimy zaj¹æ we wszystkim, co czynimy. W okresie po
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Zgromadzeniu Ogólnym, po przyjêciu przez Koœcio³y cz³onkowskie i organi-
zacje partnerskie nowego tekstu w sprawie misji, szczególnie praca w zakresie
misji i ewangelizacji przyjmie zró¿nicowany charakter. Zmieniaj¹ce siê kon-
teksty religijne, w których gdzieniegdzie wzrasta sekularyzm, daj¹ mo¿liwoœæ
zmierzenia siê w sposób kreatywny z wyzwaniem bycia misjonarskim Koœcio-
³em w sekularnym kontekœcie oraz odnowienia naszego wezwania do ewange-
lizacji i dania publicznego œwiadectwa.

91. Planowana na rok 2017 Konferencja Wiary i Ustroju na temat odnowy
bêdzie dobr¹ okazj¹ do œwiêtowania jubileuszu 500-lecia Reformacji, ale tak¿e
w³¹czenia d¹¿enia do jednoœci i zaawansowanej pracy na temat eklezjologii i
misji do studium na temat ¿ycia Koœcio³ów cz³onkowskich. Studium to da
mo¿liwoœæ zbadania, jak dochodzi do naszej odnowy i na podstawie jakich za-
sad teologicznych. Taka konferencja znajdzie oparcie na naszych dociekaniach
na temat witalnoœci Koœcio³a, wiarygodnoœci, dziêki której jesteœmy Koœcio-
³em w trudnych kontekstach – we wszystkich kontekstach, nie tylko trudnych
geopolitycznie. Da ona nam mo¿liwoœæ zbadania, jak mo¿emy staæ siê wspól-
nie Koœcio³em s³u¿ebnym.

III.V.  Advocacy w œwiadectwie publicznym i w diakonii

92. Zadaniem ŒRK jest mówienie w³aœciwym ludziom we w³aœciwym cza-
sie w sposób wyraŸny prawdy. W pracy wstawienniczej musimy byæ jednak
profesjonalni, pastoralni i profetyczni. Musimy byæ wszêdzie relewantni, by
odzwierciedlaæ nasz¹ wiarê, ¿e Bóg przez nasze wierne œwiadectwo  mo¿e fak-
tycznie spowodowaæ zmianê. Ale powinniœmy tak¿e znajdowaæ drogi do lep-
szego koordynowania naszej pracy wstawienniczej w ruchu ekumenicznym i
mo¿liwie najlepszego wykorzystania naszych zasobów.

93. Poniewa¿ jesteœmy wspólnot¹ i poniewa¿ nasza g³ówna siedziba jest w
Genewie, mo¿emy poprawiæ nasz¹ skutecznoœæ. Mamy mo¿liwoœæ pracowaæ z
innymi wa¿nymi œwiatowymi organizacjami dla wspólnych celów i wspólnych
interesów. Staje siê coraz bardziej oczywiste, ¿e to, czym jesteœmy jako wspól-
nota Koœcio³ów – na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, krajowej i lokalnej –  jest
dok³adnie tym, co inne instytucje w nas doceniaj¹. Wiemy tak¿e, ¿e na podsta-
wie faktu, ¿e jesteœmy wspólnot¹, która siêga wszystkich zak¹tków ziemi,
mamy mo¿liwoœæ wprowadzenia zmiany wszêdzie tam, gdzie Koœció³ jest
obecny. Praca wstawiennicza i œwiadectwo naszej wiary jest czymœ, w czym
wszyscy mo¿emy braæ udzia³, niezale¿nie od tego, czy anga¿ujemy siê w dzie-
dzinie zmiany klimatu, na rzecz porozumienia w sprawie handlu broni¹, na
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rzecz pokoju na Bliskim i Œrodkowym Wschodzie lub na rzecz jednego z
wielu innych tematów, które dotycz¹ ¿ycia, które stworzy³ Bóg. Jesteœmy te¿
gotowi do wspó³dzia³ania w odnowie Organizacji  Narodów Zjednoczonych,
tak aby zgodnie z jej Kart¹ identyfikowano j¹ z „My, ludy” a nie tylko jako
„My, narody”. To nie przypadek, ¿e nasze biura mamy w³aœnie w Genewie i
Nowym Jorku.

94. Nasze zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci by³o w przesz³oœci i
musi byæ tak¿e w przysz³oœci nakierowane na to, jak dana przez Boga godnoœæ
wszystkich ludzi mo¿e byæ chroniona przez poszanowanie praw cz³owieka.
Bêdziemy kontynuowaæ nasz¹ pracê w Radzie Praw Cz³owieka ONZ. Nasze
zaanga¿owanie dla pokoju musi byæ kontynuacj¹ naszej pracy na temat rozbro-
jenia, procesów pokojowych, pojednania i gojenia ran. Wspólnie z Komisj¹
Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych w nowym sk³adzie zadbamy o nie-
zbêdny potencja³, który umo¿liwi nam zarówno wystêpowanie z nowymi ini-
cjatywami jak równie¿ reagowanie na konflikty i kryzysy.

95. Pozwólcie, ¿e obok wielu ju¿ wspomnianych wa¿nych inicjatyw podam
kilka przyk³adów nowych, nad którymi siê zastanawiamy:

96. Sytuacja praw ludzkich w Demokratycznej Republice Kongo zosta³a ju¿
podjêta w ró¿nych deklaracjach i grupach roboczych. Obecnie zwrócono siê do
ŒRK z proœb¹ o wspólne podjêcie z miejscowymi Koœcio³ami nowych powa¿-
nych wysi³ków, przyczyniaj¹cych siê do ustanowienia pokoju w kraju i umo¿-
liwienia pojednania. Tym trzeba siê zaj¹æ z solidarnoœci z wierz¹cymi w tym
kraju, którzy potrzebuj¹ wsparcia wspólnoty i wskazañ Bo¿ych.

97.  Wspólnie z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Pracy (ILO) powo³aliœmy do
¿ycia projekt,   aby zbadaæ w Egipcie nowe drogi ku przysz³oœci i szczególnie
wobec sytuacji m³odych ludzi przez zaanga¿owanie dla godnych ludzi warun-
ków pracy i odpowiednie wynagrodzenie pracowaæ na rzecz sprawiedliwego
pokoju. Wspólnie z Koœcio³ami i innymi obywatelsko-spo³ecznymi partnerami
musimy zbadaæ mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa.

98. Pokój jest podstawowym warunkiem sprawiedliwoœci dla wszystkich.
Normalne relacje miêdzyludzkie zak³adaj¹ respekt i poszanowanie partnera,
poszanowanie godnoœci cz³owieka i praw ludzkich. Na tym Zgromadzeniu
Ogólnym mo¿emy powiedzieæ coœ, co mog¹ zaakceptowaæ zarówno ludzie w
Korei pó³nocnej jak i w Korei po³udniowej na swojej drodze do pojednania.
Oœrodek powinno stanowiæ polityczne rozwi¹zanie, które mo¿e siê spotkaæ z
poparciem wszystkich zainteresowanych narodów.
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99. Zbadaliœmy skutki wynikaj¹ce ze struktur gospodarczych, zajêliœmy siê
tematem niesprawiedliwoœci ekonomicznych i zastanawialiœmy siê, jak my
jako ŒRK mo¿emy wspólnie na to reagowaæ. Wspólnie z ekumenicznymi part-
nerami zleciliœmy grupie  ekspertów opracowanie najlepszego dla nas sposobu
postêpowania. ¯ycie zak³ada zawsze d³ugotrwa³oœæ. I ono musi trwaæ d³ugo
dla wszystkich, dla ludzi i dla wszystkich stworzeñ. Istnieje œcis³e powi¹zanie
miêdzy tymi trzema s³owami, które ju¿ ca³kiem zewnêtrznie s¹ tak podobne i
wywodz¹ siê wszystkie z tego samego s³owa: ekonomia, ekologia i ekumenia.
¯ycie zak³ada jednoœæ i wspólnotê, tym samym tak¿e sprawiedliwoœæ i pokój.
Przyzwoita ekonomia ¿ycia, przy której istniej¹ce zasoby s¹ dzielone w trwa³y
sposób, jest nasz¹ ekumeniczn¹ wizj¹ chrzeœcijañskiego œwiadectwa pokoju
dla ca³ego œwiata i ca³ej ludzkoœci. Musimy rozwijaæ dalej tê wizjê ekonomii
¿ycia dla wszystkich.

100. W ca³ej Afryce Koœcio³y i ludzie nosz¹ ró¿ne brzemiona, w tym tak¿e
brzemiê HIV i AIDS. Wszelako tutaj istnieje dzisiaj znacz¹ca podstawa na-
dziei. Nasz program EHAIA pomóg³ Koœcio³om zaj¹æ siê problematyk¹ HIV i
AIDS wychodz¹c od wartoœci Ewangelii. Jesteœmy gotowi zrobiæ nastêpny
krok i wspó³pracowaæ z UNAIDS i Koœcio³ami na wszystkich  kontynentach,
by daæ wspólnotom mo¿liwoœæ normalnego postêpowania z dotkniêtymi przez
HIV i AIDS, i jako ludzie, dla których godnoœæ drugiego jest wa¿na, znaleŸæ
drogê wiod¹c¹ w przysz³oœæ.

101. Ju¿ w ramach tego Zgromadzenia Ogólnego mo¿emy daæ wyraz naszej
gotowoœci bycia solidarnym z tymi ludŸmi, którzy zostaj¹ zmuszeni do opusz-
czenia swojej ojczyzny wraz z uchodŸcami i innymi ludŸmi, którzy dla siebie i
swoich rodzin musz¹ znaleŸæ now¹ ojczyznê. Wraz z Wysokim Komisarzem
do Spraw UchodŸców ONZ i wieloma partnerami dyskutowaliœmy, jaki szcze-
gólny wk³ad mog¹ wnieœæ organizacje, które dzia³aj¹ z inspiracji wiary. Sfor-
mu³owaliœmy dokument, który ma byæ podpisany przez religijnych przy-
wódców, dla potwierdzenia naszej gotowoœci pomagania obcym w potrzebie.
I ten dokument mo¿ecie nawet bezpoœrednio tutaj podczas Zgromadzenia
Ogólnego podpisaæ! ŒRK na podstawie swojej niepowtarzalnej pozycji winna
tak¿e odpowiednio uczestniczyæ w szerokim zaanga¿owaniu Koœcio³ów i part-
nerów ekumenicznych na rzecz migrantów. Uczyniliœmy wiele dla wysuniêcia
na pierwszy plan wyzwañ wobec których stoj¹ Koœcio³y, ale musimy siê tak¿e
zaj¹æ aspektem pracy wstawienniczej.

102. Praca, któr¹ wykonuj¹ Koœcio³y na rzecz sprawiedliwych i integral-
nych wspólnot jest wa¿n¹ czêœci¹ zarówno naszej pracy wstawienniczej, jak
te¿ misji Koœcio³a. Ale jest ona tak¿e mo¿liwoœci¹ stworzenia odpowiedniej
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przestrzeni  dla zasobów, które mo¿na znaleŸæ w naszej ró¿nobarwnej wspól-
nocie: ludzi, duchowoœci, wartoœci moralnych i przyjaŸni. Miejsce ludów tu-
bylczych w ich kontekstach i Koœcio³ach, prawa migrantów i innych – wszyst-
kim tym tematom musimy poœwiêciæ nasz¹ pe³n¹ uwagê i wszystkimi tymi te-
matami musimy siê zaj¹æ.

III.VI.  Edukacja ekumeniczna

103. Edukacja ekumeniczna zapewnia si³ê naszej organizacji i ca³emu rucho-
wi ekumenicznemu na przysz³oœæ. Gdy pokolenie ludzi aktywnych w ruchu eku-
menicznym przechodzi w stan spoczynku, niezbêdne jest odpowiednie przygoto-
wanie i wyedukowanie nowego. Instytut Ekumeniczny w Bossey nie tylko na-
ucza, lecz oferuje tak¿e praktyczne doœwiadczenia w zakresie nauczania przez
wspólnotowe ¿ycie. Przez edukacjê w teologii ekumenicznej uzyskuje siê teolo-
giczne i ekumeniczne kompetencje. Unikalnoœæ tych programów jak równie¿
potencja³ wszystkich naszych programów, polegaj¹cy na byciu forami uczenia
siê, s¹ wa¿nymi sk³adnikami dziedzictwa ŒRK. Ruch ekumeniczny musi wspie-
raæ to dziedzictwo zapewniaj¹c, by ludzie na Pó³nocy i Po³udniu, Wschodzie i
Zachodzie, mê¿czyŸni i kobiety, œwieccy i ordynowani mieli te same szanse
wspó³dzia³ania w tej odnowie przez wykszta³cenie i dalsze kszta³cenie.

III.VII.  Nastêpne pokolenie

104. Jesteœmy czêœci¹ ruchu ekumenicznego, do którego m³odzi ludzie i ich
organizacje wnosz¹ dynamikê i potencja³. 600 uczestników tego Zgromadzenia
Ogólnego to m³odzi ludzie. I wzywam tych uczestników, aby na tym Zgroma-
dzeniu Ogólnym i poza nim byli naszymi najaktywniejszymi ambasadorami
sprawiedliwoœci i pokoju. Maj¹ oni dla tej o zasiêgu œwiatowym pracy ekume-
nicznej niezbêdne przygotowanie, relacje, kontakty i umiejêtnoœci, które wy-
magaj¹ naszego uznania i wsparcia. Wed³ug naszych doœwiadczeñ z Komisj¹
ECHOS, potrzebujemy waszego wk³adu do wszystkich aspektów pracy ŒRK.
W tym celu musimy znaleŸæ odpowiedniejsze i elastyczniejsze struktury ni¿
tylko ta Komisja.

III.VIII.  Komunikacja

105. Nie mo¿emy uczyniæ wiele dla sprawiedliwoœci i pokoju, gdy nie bê-
dziemy dobrze komunikowaæ siê ze sob¹, z wieloma ludŸmi, którzy maj¹
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wp³yw na kszta³towanie opinii publicznej oraz z ludŸmi i instytucjami sprawu-
j¹cymi w³adzê. Na tym Zgromadzeniu Ogólnym wypróbujemy nowe sposoby
przygotowania informacji i materia³u przygotowawczego oraz nowe formy ko-
munikacji z ludŸmi, którzy interesuj¹ siê tym, co tutaj robimy, lecz nie mog¹
byæ personalnie obecni. Bêdziemy w dalszym ci¹gu informowaæ o nas za po-
œrednictwem ró¿nych mediów, aby rozpowszechniaæ przekonania wspólnoty
ekumenicznej i udzielaæ g³osu ludziom z marginesu spo³eczeñstwa.

106. Dla wspólnoty i organizacji o zasiêgu œwiatowym mo¿liwoœci szerze-
nia informacji przez media elektroniczne i osi¹gania efektów s¹ ogromne, tote¿
musimy je jeszcze lepiej wykorzystywaæ ni¿ czynimy to dzisiaj. I to nie tylko
dlatego, by oszczêdzaæ pieni¹dze, lecz przede wszystkim tak¿e, by jeszcze le-
piej informowaæ o tym, co wy i my czynimy wspólnie. Musimy jeszcze bar-
dziej wspó³pracowaæ z wami i waszymi wydzia³ami komunikacji oraz jeszcze
lepiej wykorzystywaæ istniej¹ce zasoby. Musimy te¿ rozwin¹æ sposób myœle-
nia i mo¿liwoœci jeszcze lepszej wymiany informacji. I musimy rozwin¹æ spo-
sób myœlenia i mo¿liwoœci jeszcze lepszej wymiany informacji. W ró¿ny spo-
sób dostrze¿emy, ¿e wymiana informacji jest czymœ wiêcej ni¿ tylko relacja o
tym, co robimy. Wymiana informacji oznacza wspólne realizowanie w prakty-
ce tego, co myœlimy, gdy  mówimy o pielgrzymce na rzecz sprawiedliwoœci i
pokoju. Aby zabezpieczyæ, ¿e wszyscy komunikujemy wizje, priorytety i zale-
cenia tego Zgromadzenia Ogólnego, poœwiêcimy szczególn¹ uwagê nowej
strategii komunikacyjnej dla najbli¿szych lat.

III.IX.  Wspólnota kobiet i mê¿czyzn

107. Jednym z wielkich osi¹gniêæ ŒRK, wymagaj¹cym sta³ej odnowy i kon-
tynuacji, jest praca na rzecz sprawiedliwej wspólnoty kobiet i mê¿czyzn, któ-
rzy wzajemnie udzielaj¹ sobie wsparcia. Jeœli rzeczywiœcie powa¿nie traktuje-
my to, co mówimy o solidarnoœci, to powinniœmy daæ jeszcze wiêcej miejsca
g³osom i wk³adowi kobiet do naszej wspólnoty. W tym celu potrzebne jest
jeszcze znaczniejsze uczestnictwo kobiet wœród ponosz¹cych odpowiedzial-
noœæ  i na pozycjach przywódczych we wszystkich wymiarach naszego wspól-
nego ¿ycia.

108. Nasze zobowi¹zanie do bycia przyk³adem dla sprawiedliwej wspól-
noty kobiet i mê¿czyzn jest miar¹ solidarnoœci, do której zmierzamy. Zbyt
czêsto kobiety nadal jeszcze s¹ spychane na obrze¿e spo³eczeñstwa, i zbyt
czêsto s¹ one ofiarami przemocy. Zbyt czêsto zmusza siê je do milczenia i
nie otrzymuj¹ ¿adnego uznania za wk³ad i role, jakie przejmuj¹ w naszym
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wspólnym ¿yciu. Ruch ekumeniczny by³ i jest miejscem, w którym si³a i
dary kobiet wzbogacaj¹ ca³¹ wspólnotê. W ostatnich dniach kobiety i mê¿-
czyŸni w ramach konferencji przygotowawczej do Zgromadzenia Ogólnego
wspólnie zastanawiali siê nad tym, jak mo¿na zbudowaæ sprawiedliw¹
wspólnotê kobiet i mê¿czyzn. ŒRK musi pokazaæ jasno i wyraŸnie, jak wa¿-
ne jest, gdy kobiety i mê¿czyŸni wnosz¹ swoje dary w kierowanie t¹ organi-
zacj¹.

109. Przez pracê ŒRK na temat HIV i AIDS mo¿emy widzieæ korzyœci,
które przynosi ze sob¹ ca³oœciowe rozumienie ¿ycia we wspólnocie, rozu-
mienie, które buduje na sprawiedliwoœci i równouprawnieniu. W edukacji
ekumenicznej kobiety dowiod³y swe kompetencje przywódcze i swoj¹ umie-
jêtnoœæ w zakresie budowania potencja³u dla dobra wszystkich w obrêbie
ekumenicznych organizacji i inicjatyw. Przez nasze zaanga¿owanie w Komi-
sji ONZ do spraw Pozycji Prawnej Kobiety mogliœmy wnieœæ do tego dialo-
gu punkt widzenia religii.

III.X.  Stosunki miêdzyreligijne

110. Zagro¿enia dla ¿ycia pokazuj¹ nam, ¿e musimy rozbudowaæ stosunki
miêdzyreligijne, gdy¿ wszyscy dysponujemy mo¿liwoœciami wspólnego pod-
noszenia naszego g³osu i wspólnej pracy na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju dla
wszystkich. Prze¿ywanie ¿ycia jest czymœ, co nas wszystkich ³¹czy. Gdy ¿yje-
my naszymi wspólnymi wartoœciami i gdy znajdujemy drogi czynienia postê-
pów w dialogu i naszych  przekonaniach, mo¿emy poprawiæ pracê na rzecz
celów, które s¹ nam wspólne i jednoczeœnie zmniejszyæ skutki brutalnych dzia-
³añ ekstremistów.

111. W ró¿nych dialogach miêdzyreligijnych mogliœmy ju¿ prze¿yæ prak-
tycznie postawê wzajemnego przys³uchiwania siê  i wymiany. Wspólna chrze-
œcijañsko-muzu³mañska wizyta solidarnoœciowa w Nigerii, w ramach której
przywódcy religijni rozmawiali z ludŸmi, którzy najmocniej zostali dotkniêci
ekstremistyczn¹ przemoc¹, by³a widzialnym znakiem têsknoty zarówno chrze-
œcijañskich jak te¿ muzu³mañskich wierz¹cych za pokojem w ich kraju. Wizyta
by³a nie tylko wyrazem wspólnoty drogi chrzeœcijan i muzu³manów, lecz tak¿e
wzorcowym przyk³adem dialogu miêdzyreligijnego, uczenia siê jednych od
drugich  i wspólnego dzia³ania.

112. Gdy wiêc udajemy siê na pielgrzymkê dla sprawiedliwoœci i pokoju,
musimy wspó³pracowaæ z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, którzy podzielaj¹
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nasze wizje i nasze zaanga¿owanie. Widzimy, ¿e nasze siostry i nasi bracia,
wyznawcy innych religii, maj¹ wiele do zaoferowania. Nasza pielgrzymka
musi tak¿e zawieraæ zaproszenie dla innych do pójœcia z nami, wnosiæ nasze
ka¿dorazowe dary i doœwiadczenia, odzwierciedlaæ nasze wspólne pojmowa-
nie ¿ycia, powinna te¿ przyczyniæ siê do dalszej poprawy naszych stosunków z
braæmi i siostrami wyznaj¹cymi judaizm, islam, buddyzm, hinduizm oraz z
wszystkimi innymi religijnymi ludŸmi.

113. ŒRK bêdzie reprezentowaæ Koœcio³y cz³onkowskie w relacjach z
wszystkimi, którzy s¹ gotowi do dialogu i wspó³pracy. Wspólnie musimy jako
Koœcio³y na p³aszczyŸnie krajowej i miêdzynarodowej podj¹æ ponownie inicja-
tywê spotkania i s³uchania tych, którzy reprezentuj¹ inne pogl¹dy ni¿ my lub
dzia³aj¹ w sposób, który nie mo¿emy akceptowaæ, i s¹ gotowi, tam gdzie to
konieczne, ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ i pokój, pójœæ o krok dalej.

IV. Zakoñczenie: ŒRK przejmuje rolê przywódcz¹
na pielgrzymce

114. ŒRK ma w ruchu ekumenicznym rolê przywódcz¹ i to zadanie traktuje-
my powa¿nie. Rozmawiamy ze sob¹ i jeden w imieniu drugiego.

115. Testem dla naszej wspólnoty jest pokora, nasza gotowoœæ s³uchania in-
nych, przyjmowania darów – tak¿e takich, o których nawet nie wiedzieliœmy,
¿e je potrzebujemy. W naszej szczeroœci uznajemy, ¿e jeszcze nie wype³nili-
œmy naszego powo³ania do jednoœci, ¿e w naszej pracy wstawienniczej nie
wszystko wiemy i mimo to odwa¿nie wnosimy nasz wk³ad do wspólnego do-
bra. I w naszej nadziei odnosimy przelotne odczucie nowego ¿ycia, które
otrzymujemy, gdy wspó³pracujemy w zakresie wspólnego œwiadectwa i wspól-
nej s³u¿by, gdy stajemy siê szersz¹ wspólnot¹, gdy wypowiadamy prawdê wo-
bec w³adaj¹cych œwiatem.

116. To nasz czas i nasze zadanie czyniæ jeszcze wiêcej w zakresie naszej
pracy, naszych s³ów i myœli, ale tak¿e pokazaæ w sposobie, w jaki spotykamy
innych, co to praktycznie oznacza. Wspólnota Koœcio³ów oznacza, okazywaæ
gotowoœæ pracowania nad tym, jak mo¿emy poprawiæ nasze stosunki i jak mo-
¿emy wzmocniæ nasze zaanga¿owanie na rzecz wspólnych celów, które wy-
znaczy³ nam Bóg.
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117. Jest to autentyczna pielgrzymka, nie tylko pielgrzymka w myœlach,
lecz ruch zmierzaj¹cy do celu, który musimy osi¹gn¹æ lub znaleŸæ. Charaktery-
zowaæ j¹ bêdzie wiele inicjatyw i wiele etapów. Nasz sukces nie bêdzie siê tyl-
ko mierzyæ na podstawie postêpu, lecz doœwiadczenia bycia wspólnie w dro-
dze. Zgromadziliœmy siê tutaj, aby naszkicowaæ przysz³y kierunek.

118. W ¿yciu Bo¿ym mo¿emy spojrzeæ w oczy ¿yciu, jakim ono jest. I je-
stem przekonany, ¿e Bóg ¿ycia sprawi, ¿e wzejdzie dla nas dzisiaj nowe œwia-
t³o ³aski, ¿e wska¿e nam now¹ drogê dla ŒRK. W naszej wspólnocie koœcielnej
mo¿emy dzieliæ ¿ycie takim, jakim jest. I mo¿emy wykorzystaæ ŒRK jako je-
dyny w swoim rodzaju instrument pójœcia za wezwaniem do solidarnoœci wza-
jemnej i ze œwiatem. Naszym zadaniem tutaj podczas tego Zgromadzenia
Ogólnego jest wiêc przygotowaæ nas jako ludzi, którzy s¹ na pielgrzymce dla
sprawiedliwoœci i pokoju, na przysz³e lata.

119. Wschodz¹ce œwiat³o z wysokoœci nawiedzi nas.

120. Tym samym mo¿e siê zacz¹æ nasza pielgrzymka:
       Nogi nasze kieruj¹ siê na drogê pokoju.

T³umaczy³: Karol Karski
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G£OS KOŒCIO£A
MUSI BYÆ PROFETYCZNY

Œwiatowa Rada Koœcio³ów ma d³ug¹ i bogat¹ historiê1 . Po swoim utworze-
niu krótko po drugiej wojnie œwiatowej Œwiatowa Rada Koœcio³ów szuka³a
odpowiedzi na oczekiwania ró¿nych chrzeœcijañskich konfesji, które przez jej
utworzenie chcia³y wzajemnie siê poznaæ i wspó³pracowaæ ze sob¹. W okresie
65 lat od jej powstania kilka pokoleñ chrzeœcijan, które nale¿a³y wczeœniej do
wzajemnie wyobcowanych wspólnot religijnych, odkry³o dla siebie wiarê i
¿ycie swoich braci i sióstr w Chrystusie. Wiele uprzedzeñ wobec innych trady-
cji chrzeœcijañskich zosta³o przezwyciê¿onych, lecz jednoczeœnie uœwiadomili-
œmy sobie znacz¹co g³êbiej i jaœniej ró¿nice, które do dzisiaj dziel¹ chrzeœcijan.
Jednak g³ównym osi¹gniêciem Rady by³o wydarzenie samego spotkania, ¿ycz-
liwa i oparta na wzajemnym szacunku miêdzychrzeœcijañska wymiana, która
nie by³a nastawiona  na jakiekolwiek kompromisy w dziedzinie teologii i mo-
ralnoœci i pozwoli³a nam zachowaæ swoj¹ to¿samoœæ, dawaæ œwiadectwo na-
szej wiary i jednoczeœnie wzrastaæ w mi³oœci jedni do drugich.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów pozostaje tak¿e dzisiaj niepowtarzalnym instru-
mentem miêdzychrzeœcijañskiej wspó³pracy, na co nie ma w œwiecie nic po-
równywalnego. Wy³ania siê jednak kwestia, jak dalece ten instrument jest
efektywny. Gdy¿, niestety, trzeba stwierdziæ, ¿e w chrzeœcijañstwie ca³ego
œwiata mimo wszelkich wysi³ków o zbli¿enie ró¿nych chrzeœcijañskich konfe-
sji, podzia³y powsta³e w przesz³oœci nie tylko nie znikaj¹, lecz nawet powstaj¹

1 Wyk³ad przewodnicz¹cego Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego na X Zgromadzeniu
Ogólnym ŒRK w Busan (Republika Korei) 1 listopada 2013 r. Wielu delegatów przyjê³o go ze zdziwieniem
i wzburzeniem. Mówi siê o nim jako o „enfant terrible” ruchu ekumenicznego.   (Redakcja).
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nowe. Wiele wspólnot chrzeœcijañskich ulega dalszemu podzia³owi, podczas
gdy liczba jednocz¹cych siê jest skrajnie ma³a.

Jednym z problemów, z jakim Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest aktualnie
konfrontowana, jest problem finansów. Problem ten nale¿y widzieæ rzekomo w
zwi¹zku z œwiatowym kryzysem gospodarczym. Pozwolê sobie nie podzielaæ
tej opinii. Doœwiadczenie innych miêdzynarodowych organizacji, których dzia-
³alnoœæ s³u¿y powszechnemu po¿ytkowi i przeto jest przedmiotem zaintereso-
wania, pokazuje, ¿e œrodki na dobre cele przewa¿nie mo¿na znaleŸæ. Zatem
problem nie tkwi tylko w kryzysie finansowym, lecz w tym, jak aktualna i zna-
cz¹ca jest praca Œwiatowej Rady Koœcio³ów dla dzisiejszej œwiatowej wspól-
noty narodów, w której chrzeœcijanie maj¹ znacz¹cy i niekiedy nawet przewa-
¿aj¹cy udzia³.

Za³o¿enie Œwiatowej Rady Koœcio³ów by³o uwarunkowane d¹¿eniem do zna-
lezienia odpowiedzi na wyzwania okresu powojennego. Jednak w ostatnich la-
tach œwiat powa¿nie siê zmieni³ i dzisiaj chrzeœcijanie ca³ego œwiata s¹ skonfron-
towani nowymi wyzwaniami. I w³aœnie od tego, jak skutecznie bêdziemy na nie
odpowiadaæ, zale¿y, czy nasza organizacja tak¿e w dalszym ci¹gu bêdzie przed-
miotem zainteresowania. Dzisiejsza sytuacja domaga siê od nas bardziej zdecy-
dowanych dzia³añ, wiêkszej zwartoœci i wiêkszej dynamiki. Ale równie¿ domaga
siê od nas pewnej nowej orientacji naszej pracy, zmiany priorytetów w dysku-
sjach i akcjach. Podczas gdy kontynuujemy rozwa¿anie naszych ró¿nic w przy-
jemnej atmosferze konferencji i teologicznych dialogów, pobrzmiewa coraz sil-
niej pytanie: czy cywilizacja chrzeœcijañska w ogóle przetrwa?

W moich rozwa¿aniach chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa wyzwania, z któ-
rymi dzisiaj jest konfrontowany ca³y œwiat chrzeœcijañski w wiêkszym lub
mniejszym rozmiarze. Pierwszym wyzwaniem jest wojuj¹cy sekularyzm, który
w tak zwanych „krajach rozwiniêtych” staje siê coraz silniejszy, przede
wszystkim w Europie i Ameryce. Drugim wyzwaniem jest radykalny isla-
mizm, który zagra¿a egzystencji chrzeœcijañstwa w wielu regionach œwiata,
przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, lecz tak¿e w niektórych krajach Azji
i Afryki.

Wojuj¹cy sekularyzm w Europie ma d³ug¹ tradycjê, która siêga epoki Re-
wolucji Francuskiej. Ale dopiero w XX stuleciu ateizm w krajach tzw. obozu
socjalistycznego zosta³ podniesiony do rangi ideologii pañstwowej. Co siê ty-
czy tzw. krajów kapitalistycznych, zachowa³y one w znacz¹cej mierze owe tra-
dycje chrzeœcijañskie, które uzasadnia³y ich kulturowo-etyczn¹ to¿samoœæ.

Dzisiaj te dwa œwiaty zamieni³y siê poniek¹d swoimi rolami. W wielu kra-
jach by³ego Zwi¹zku Sowieckiego, zw³aszcza w Rosji, na Ukrainie, Bia³orusi i
Mo³dawii, ma miejsce bezprzyk³adny w swoim rozmiarze renesans religijny.
W Rosyjskim Koœciele Prawos³awnym w ostatnich 25 latach zbudowano lub
podniesiono z ruin ponad 25 000  domów Bo¿ych. To znaczy, ¿e ok. 1000 ko-
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œcio³ów rocznie zostaje poœwiêconych, mniej wiêcej trzy koœcio³y ka¿dego
dnia. Otwarto ponad 50 uczelni duchownych, ok. 800 klasztorów, z których
ka¿dy zape³nia siê mnichami i mniszkami.

W wielu krajach Europy Zachodniej daje siê zauwa¿yæ zmniejszaj¹ca siê
liczba cz³onków parafii i kryzys powo³añ, klasztory i koœcio³y bywaj¹ zamyka-
ne. I coraz jawniej antychrzeœcijañska staje siê retoryka wielu polityków i
funkcjonariuszy pañstwa, którzy wzywaj¹ do zupe³nego wyrugowania religii z
¿ycia publicznego i rezygnacji z podstawowych norm etycznych, które s¹
wspóln¹ w³asnoœci¹ wszystkich g³ównych tradycji religijnych.

Walka miêdzy religijnym i œwieckim œwiatopogl¹dem jest prowadzona dzi-
siaj bynajmniej nie tylko w akademickich audytoriach lub na szpaltach gazet.
A tematyka konfliktu ogranicza siê bynajmniej nie do kwestii wiary lub nie-
wiary w Boga. Dzisiaj konfrontacja osi¹gnê³a ca³kiem inn¹ p³aszczyznê i doty-
czy podstawowych aspektów ¿ycia codziennego ludzi.

Wojuj¹cy sekularyzm ma na celowniku nie tylko religijne symbole i œwiêto-
œci, domagaj¹c siê ich usuniêcia z ¿ycia publicznego. Jednym z g³ównych ce-
lów jego dzia³añ jest dzisiaj konsekwentne niszczenie tradycyjnego pojêcia
ma³¿eñstwa i rodziny. Œwiadczy o tym najnowsze zjawisko równouprawnienia
zwi¹zków homoseksualnych z ma³¿eñstwem i przyznawane parom jednop³cio-
wym prawo do adopcji dzieci. Z punktu widzenia nauki biblijnej i tradycyj-
nych chrzeœcijañskich wartoœci moralnych œwiadczy to o g³êbokim kryzysie
duchowym. Religijne pojêcie grzechu znika ostatecznie w spo³eczeñstwach,
które jeszcze niedawno uwa¿a³y siê za chrzeœcijañskie.

Szczególnie niepokoj¹cy jest fakt, ¿e w tym przypadku chodzi nie tylko o
œwiatopogl¹dow¹ i etyczn¹ opcjê. Pod pretekstem walki z dyskryminacj¹ w
szeregu krajów przeprowadza siê zmiany w prawie ma³¿eñskim. W ostatnich
latach zosta³y zalegalizowane jednop³ciowe wspólnoty w niektórych stanach
USA, w niektórych krajach Ameryki £aciñskiej i w Nowej Zelandii. W tym
roku partnerstwa homoseksualne otrzyma³y status legalnego „ma³¿eñstwa” we
Francji, Anglii i Walii.

Trzeba bez ogródek powiedzieæ: kraje, które uzna³y prawnie wspólnoty ho-
moseksualne jako formy ma³¿eñstwa, czyni¹ powa¿ny krok w kierunku znisz-
czenia pojêcia ma³¿eñstwa i rodziny w ogóle. I dzieje siê to w sytuacji, w któ-
rej w wielu historycznie chrzeœcijañskich krajach tradycyjna rodzina prze¿ywa
ciê¿ki kryzys: roœnie liczba rozwodów, liczba urodzeñ katastrofalnie spada, de-
generuje siê kultura wychowania w rodzinie, nie mówi¹c o szerz¹cej siê liczbie
zwi¹zków pozama³¿eñskich, wzroœcie liczby  aborcji i dzieci porzuconych
przez rodziców.

Zamiast mo¿liwie optymalnie wspieraæ tradycyjne wartoœci rodzinne i kon-
solidowaæ liczbê urodzeñ, w centrum uwagi spo³eczeñstwa nie tylko material-
nie, lecz tak¿e ideowo stawia siê usprawiedliwienie i prawowitoœæ „rodzin jed-



62

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

nop³ciowych”. Rezultatem tego jest likwidacja i zmiana tradycyjnych ról spo-
³ecznych: pojêcie rodzicielstwa – matki i ojca, mêskiej i ¿eñskiej zasady – zo-
staje radykalnie zmienione. Kobieta jako matka traci sw¹ prawieczn¹ rolê jako
stró¿a ogniska domowego a mê¿czyzna jako ojciec swoj¹ rolê nauczyciela,
który przekazuje dzieciom poczucie odpowiedzialnoœci. Ma³¿eñstwo w chrze-
œcijañskim rozumieniu rozpada siê i w jego  miejsce wkraczaj¹ nieosobowe
wyra¿enia, jak „rodzic numer jeden” i „rodzic numer dwa”.

Wszystko to musi mieæ bardzo nieszczêsny wp³yw na wychowanie dzieci.
Dzieci, które dorastaj¹ z „dwoma tatusiami” lub „dwiema mamusiami” bêd¹
niechybnie mia³y inne spojrzenie na spo³eczno-etyczne wartoœci ni¿ ich rówie-
œnicy z tradycyjnych rodzin.

Jednym z bezpoœrednich skutków radykalnej reinterpretacji pojêcia ma³¿eñ-
stwa jest donios³y kryzys demograficzny, który przy zachowaniu tego rodzaju
sposobów postêpowania tylko jeszcze wzroœnie. Politycy, którzy kraje cywili-
zowanego œwiata spychaj¹ w przepaœæ demograficzn¹, podpisuj¹ w zasadzie
wyrok œmierci na swoje w³asne narody.

Jaka powinna byæ odpowiedŸ Koœcio³ów chrzeœcijañskich? Jestem g³êboko
przekonany o tym, ¿e ta odpowiedŸ nie mo¿e byæ inna ni¿ ta, która ma swój
fundament w Bo¿ym objawieniu i nam zosta³a przekazana w Biblii. Pismo
Œwiête jest wspóln¹ podstaw¹, która ³¹czy wszystkie wyznania chrzeœcijañskie.
Mog¹ istnieæ wœród nas istotne ró¿nice w interpretacji Pisma Œwiêtego, ale Bi-
blia jest dla nas jedna i nauka moralna jest w niej przedstawiona ca³kiem jed-
noznacznie. Oczywiœcie ró¿nimy siê w interpretacji niektórych tekstów biblij-
nych, gdy dopuszczaj¹ one zró¿nicowan¹ interpretacjê. Ale wiele jest powie-
dziane w Biblii ca³kiem jednoznacznie – to, co przychodzi z ust samego Boga i
pozostaje aktualne dla przysz³ych czasów. Do takich Bo¿ych wypowiedzi nale-
¿y tak¿e wiele przykazañ moralnych, wœród nich takie, które odnosz¹ siê do
etyki rodzinnej.

Chocia¿ Koœció³ wystêpuje przeciw jakimkolwiek formom dyskryminacji,
musi on broniæ mimo to tradycyjnego chrzeœcijañskiego rozumienia ma³¿eñ-
stwa jako zwi¹zku miêdzy mê¿czyzn¹ a kobiet¹, którego najwa¿niejszym za-
daniem jest urodzenie i wychowanie dzieci. W³aœnie takie rozumienie ma³¿eñ-
stwa znajdujemy na pierwszych stronach Biblii, w opowieœci o pierwszym
ma³¿eñstwie miêdzy ludŸmi. Takie rozumienie ma³¿eñstwa znajdujemy te¿ w
Ewangelii i w listach apostolskich. Biblia nie zna alternatywnych form ma³¿eñ-
stwa i wspólnota jednop³ciowych osób uchodzi za grzech.

Niestety nie wszystkie Koœcio³y chrzeœcijañskie zdobywaj¹ siê dzisiaj na
odwagê i zdecydowanie, by broniæ idea³ów biblijnych wbrew modzie, dominu-
j¹cemu œwieckiemu œwiatopogl¹dowi. Niektóre wspólnoty chrzeœcijañskie ju¿
dawno wesz³y na drogê rewizji nauki o moralnoœci, aby j¹ dostosowaæ do dzi-
siejszych nurtów.
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Czêsto powiada siê, ¿e rozbie¿noœci pogl¹dów w kwestiach teologicznych i
etycznych  maj¹ zwi¹zek z podzia³em chrzeœcijan na konserwatywnych i libe-
ralnych. Trzeba siê z tym zgodziæ ze wzglêdu na to, ¿e w niektórych wspólno-
tach chrzeœcijañskich dokonuje siê b³yskawiczna liberalizacja etyki religijnej –
na ogó³ pod wp³ywem procesów w œwieckim spo³eczeñstwie. Jednoczeœnie nie
mo¿na œwiadectwa Koœcio³ów prawos³awnych sprowadzaæ bynajmniej do kon-
serwatyzmu. Wiary Koœcio³a staro¿ytnego, któr¹ wyznajemy jako prawos³aw-
ni, nie mo¿na w ogóle ustaliæ w kategoriach konserwatyzmu i liberalizmu. Wy-
znajemy prawdê Chrystusa, która jest niezmienna, gdy¿ Jezus Chrystus wczo-
raj i dziœ, Ten sam i na wieki (Hbr 13, 8).

Chodzi nie o konserwatyzm, lecz o wiernoœæ Bo¿emu objawieniu, które jest
zawarte w Piœmie Œwiêtym. I gdy chrzeœcijanie liberalni odchodz¹ od tradycyj-
nego rozumienia norm etycznych, oznacza to, ¿e stoimy przed bardzo powa¿-
nym problemem naszego wspólnego chrzeœcijañskiego œwiadectwa. Czy mo-
¿emy z³o¿yæ takie œwiadectwo, gdy w kwestiach nauki o moralnoœci, która dla
zbawienia jest równie wa¿na jak dogmatyka, jesteœmy tak g³êboko podzieleni?

W tym kontekœcie chcia³bym mówiæ o prorockim powo³aniu Koœcio³a. Przy-
wo³ujê s³owa protoprezbitera Aleksandra Szmemana, który uwa¿a³, ¿e proro-
kiem bynajmniej nie jest ten, kto przepowiada przysz³oœæ. Przypomina³ w³aœci-
we znaczenie proroctwa, pisz¹c: „Istota proroctwa polega na darze zwiastowa-
nia woli Boga wobec ludzi; ta  wola Bo¿a chowa siê przed ludzkim wzrokiem
w wydarzeniach ¿ycia i historii, objawia siê natomiast w duchowym spojrzeniu
proroka” (Wyznanie wiary, 18).

Mówimy czêsto o profetycznym g³osie Koœcio³a, ale czy¿ nasz g³os ró¿ni
siê faktycznie tak bardzo od g³osu i retoryki massmediów i NGO? Czy jedno z
najwa¿niejszych zadañ Œwiatowej Rady Koœcio³ów nie polega w³aœnie na tym,
by dostrzegaæ wolê Boga w dzisiejszej historycznej sytuacji i g³osiæ j¹ œwiatu?
Takie orêdzie przez mo¿nych tego œwiata bêdzie chyba raczej przyjmowane
boleœnie. Gdy jednak z tego zwiastowania rezygnujemy, zdradzamy nasze po-
wo³anie i ostatecznie samego Chrystusa.

W najnowszej sytuacji, w której w wielu krajach zachodzi proces odradza-
nia religii, lecz jednoczeœnie swoj¹ g³owê podnosi agresywny sekularyzm i
ideologiczny ateizm, Œwiatowa Rada Koœcio³ów musi znaleŸæ swój samodziel-
ny g³os, który jest zrozumia³y dla dzisiejszych spo³eczeñstw a przy tym zwia-
stuje nieprzemijaj¹ce wartoœci wiary chrzeœcijañskiej. Jesteœmy dzisiaj – jak w
ka¿dym innym czasie – powo³ani do bycia zwiastunami S³owa Bo¿ego, S³owa,
które jest ¿ywe i skuteczne, ostrzejsze ni¿ wszelki miecz obosieczny (Hbr 4, 12),
S³owa, które nie uleg³o skrêpowaniu ( por. 2 Tm 2, 9). Dopiero wówczas mo-
¿emy pozyskaæ nowe dusze dla Chrystusa, nie bacz¹c na opór w³adców tego
œwiata ciemnoœci (por. Ef 6, 12).
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Przechodzê teraz do drugiego globalnego wyzwania ca³ego œwiata chrzeœci-
jañskiego – do wyzwania radykalizmu na obszarze religijnym, w szczególnoœci
radykalnego islamizmu. Pos³ugujê siê tym pojêciem w pe³nej  œwiadomoœci, ¿e
islamizm bynajmniej nie jest to¿samy z islamem, lecz w wielu aspektach jest z
nim sprzeczny. Islam jest religi¹ œwiatow¹, zdoln¹ do koegzystencji z innymi
tradycjami religijnymi, o czym œwiadczy na przyk³ad trwaj¹ce przez stulecia
doœwiadczenie koegzystencji chrzeœcijan i muzu³manów w Rosji. Lecz rady-
kalny islamizm, nazywany tak¿e wahabityzmem lub salafizmem, jest nurtem w
³onie œwiata islamskiego, który za cel postawi³ sobie utworzenie œwiatowego
kalifatu islamskiego, w ramach którego nie ma miejsca dla chrzeœcijan.

Nie bêdê teraz rozwa¿a³ przyczyn powstania i wzrostu tego fenomenu zd¹-
¿aj¹cego konsekwentnie do celu. Chcê tylko mówiæ o tym, ¿e w ostatnich la-
tach przeœladowania chrzeœcijan przybra³y kolosalny rozmiar. Wed³ug danych
organizacji praw cz³owieka co piêæ minut umiera chrzeœcijanin za swoj¹ wiarê
i co roku ponad 100 000 chrzeœcijan ponosi gwa³town¹ œmieræ! Zgodnie z opu-
blikowanymi danymi nie mniej ni¿ sto milionów chrzeœcijan podlega dzisiaj
dyskryminacji i przeœladowaniu w œwiecie. Informacje o ucisku chrzeœcijan
nadchodz¹ z Iraku, Syrii, Egiptu, Sudanu, Afganistanu, Pakistanu i ca³ego sze-
regu innych krajów. Nasi bracia i siostry s¹ zabijani, wypêdzani z w³asnych
domów, rozdzieleni od krewnych i przyjació³ i pozbawiani prawa do wyzna-
wania swojej wiary i  wychowywania swoich dzieci zgodnie ze swoimi prze-
konaniami religijnymi. Chrzeœcijanie s¹ najbardziej przeœladowan¹ spo³eczno-
œci religijn¹ na naszej planecie.

Niestety przypadków dyskryminacji chrzeœcijañskiej mniejszoœci nie mo¿na
ju¿ widzieæ jako pojedynczych zjawisk: w niektórych regionach œwiata przy-
bieraj¹ charakter sta³ego trendu. Wskutek trwaj¹cego konfliktu mno¿¹ siê w
Syrii potworne mordy na chrzeœcijanach, niszczy siê koœcio³y i sanktuaria.
Koptowie – pierwotna ludnoœæ Egiptu – s¹ dzisiaj obiektem napadów i pogro-
mów, wielu zmuszono do opuszczenia kraju. Miêdzynarodowa spo³ecznoœæ nie
podejmuje ¿adnych kroków zmierzaj¹cych do przynajmniej czêœciowej popra-
wy tej sytuacji.

Radykalizm w œrodowisku religijnym przybiera na sile nie tylko w krajach z
wiêkszoœciow¹ ludnoœci¹ muzu³mañsk¹. Nie mo¿na te¿ przeoczyæ sytuacji na
terenie Azji, gdzie odbywa siê obecne  Zgromadzenie Ogólne. W tym regionie
wspólnoty chrzeœcijañskie wzrastaj¹ i rozwijaj¹ siê dziêki wysi³kom misjona-
rzy ju¿ od przesz³o 300 lat. Wed³ug danych ekspertów w ostatnich dziesiêciu
latach wielokrotnie przybra³a na sile dyskryminacja chrzeœcijan w tym regio-
nie. Szczególnie niekorzystna jest sytuacja w Indiach, gdzie przemoc wobec
chrzeœcijan ulega ogromnemu przyspieszeniu g³ównie za spraw¹ radykalnych
Hindusów. Wielkie obawy wywo³uje po³o¿enie wspólnot chrzeœcijañskich w
Indonezji, gdzie w ostatnich dwóch latach wzros³a znacz¹co agresja wobec
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chrzeœcijan. Tak¿e z innych krajów Azji nadchodz¹ informacje o dyskrymina-
cji chrzeœcijan.

Musimy uœwiadomiæ sobie dzisiaj, ¿e jednym z naszych przysz³ych zadañ
jest ochrona przeœladowanych braci i sióstr w ró¿nych regionach œwiata. To
zadanie wymaga nie cierpi¹cej zw³oki decyzji, na rzecz której musimy zaanga-
¿owaæ wszelkie mo¿liwe œrodki i instrumenty – dyplomatyczne, humanitarne,
ekonomiczne i inne. Temat przeœladowania chrzeœcijan musi byæ rozwa¿any w
kontekœcie miêdzychrzeœcijañskiej wspó³pracy. Tylko przez wspólne energicz-
ne wysi³ki mo¿emy pomóc naszym cierpi¹cym braciom i siostrom w Chrystu-
sie.

W tej dziedzinie robi wiele dzisiaj Koœció³ Rzymskokatolicki. Istniej¹
chrzeœcijañskie organizacje, które zajmuj¹ siê œledzeniem sytuacji i gromadz¹
humanitarne œrodki pomocy dla cierpi¹cych chrzeœcijan. Tak¿e nasz Koœció³
uczestniczy w tej pracy. Sadzê, ¿e po¿yteczne by³yby wspólne konferencje,
wymiana informacji i doœwiadczeñ miêdzy chrzeœcijañskimi organizacjami
praw cz³owieka, które zajmuj¹ siê tym problemem.

Prawa chrzeœcijan mog¹ byæ zagwarantowane tylko wówczas, gdy udziela-
ne jest wsparcie dialogowi wspólnot religijnych zarówno na p³aszczyŸnie we-
wn¹trzpañstwowej jak i miêdzynarodowej. Przeto dialog miêdzyreligijny staje
siê jednym z najwa¿niejszych obszarów dzia³alnoœci Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów. Jestem przekonany, ¿e musimy poœwiêciæ wiêksz¹ uwagê rozwojowi g³ê-
bokiej i  interesuj¹cej wymiany z tradycjami religijnymi, zw³aszcza z islamem.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów stara siê ju¿ zwracaæ uwagê na problem przeœla-
dowania chrzeœcijan. Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ zorganizowan¹ w stycz-
niu 2012 r. w Libanie konsultacjê chrzeœcijañsko-muzu³mañsk¹ na temat
„Chrzeœcijañskiej obecnoœci i chrzeœcijañskiego œwiadectwa w œwiecie arab-
skim” i tak¿e równie¿ tam zorganizowan¹ w maju bie¿¹cego roku konferencjê
poœwiêcon¹ przeœladowaniu chrzeœcijan, w której uczestniczy³ sekretarz gene-
ralny ŒRK. Chcia³bym te¿ wspomnieæ pracê Rady na rzecz zmniejszenia na-
piêæ w Syrii, na rzecz prewencji dalszej eskalacji konfliktu i powstrzymania
militarnej interwencji z zewn¹trz.

Aposto³ Piotr powiada, zwracaj¹c siê do wyznawców wiary chrzeœcijañ-
skiej: poniewa¿ jesteœcie wspó³uczestnikami cierpieñ Chrystusa, cieszcie siê,
abyœcie, gdy objawi siê Jego chwa³a, cieszyli siê i radowali (1 P 4, 13). Pamiê-
taj¹c o tych s³owach zanosimy ¿yczenie w modlitwie, niech wszechmi³osierny
Pan udzieli zasmuconym i uciskanym radoœci i pocieszenia, aby w doœwiad-
czeniu pomocy i wspó³czucia  geograficznie oddaleni, lecz bliscy we wierze
bracia i siostry znaleŸli w sobie si³ê kroczenia dalej z pomoc¹  ³aski Bo¿ej
drog¹ wytrwa³oœci we wierze.

Na zakoñczenie mojego wyk³adu chcia³bym z ca³ego serca podziêkowaæ
wspólnotom chrzeœcijañskim w Korei po³udniowej za okazan¹ nam goœcinnoœæ
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i za znakomit¹ organizacjê tak wielkiego forum, jakim jest Zgromadzenie
Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny solidary-
zuje siê z narodem koreañskim w jego wysi³kach na rzecz jednoœci oraz wspie-
ra w modlitwie i czynach proces przezwyciê¿enia napiêæ miêdzy oboma pañ-
stwami pó³wyspu koreañskiego.

Nam wszystkim, uczestnikom Zgromadzenia Ogólnego, chcia³bym ¿yczyæ
Bo¿ej pomocy we wspólnej pracy i w pracy, któr¹ ka¿dy z nas wykonuje w
swoim Koœciele i wspólnocie. Niech nasze œwiadectwo przemieni siê w s³owo
prawdy, którego tak bardzo potrzebuje œwiat dzisiejszy.

T³umaczy³: Karol Karski
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1. „Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê” (Rdz 1,1). Stworzenie jest
darem ¿ywego Boga. Czcimy ¿ycie stworzenia w jego ró¿norodnoœci i dziê-
kujemy, ¿e jest dobre. Jest wol¹ Boga, by ca³e stworzenie, pojednane w mi³oœci
Chrystusa przez przeobra¿aj¹c¹ moc Ducha Œwiêtego, mog³o wspó³¿yæ w jed-
noœci i pokoju (Ef 1).

Nasze doœwiadczenia

2. Dzisiaj ca³e stworzenie, œwiat i wszyscy ludzie, ¿yje w sytuacji napiê-
cia miêdzy maksymaln¹ nadziej¹ a najg³êbszym zw¹tpieniem. Jesteœmy
wdziêczni za wieloœæ ludzkich kultur, za cud wiedzy i poznania, za entu-
zjazm i aktywnoœæ wielu m³odych ludzi, za odbudowywanie wspólnot i po-
jednanie wrogów, za uzdrawianie ludzi i od¿ywianie narodów. Cieszymy siê,
gdy ludzie ró¿nej wiary anga¿uj¹ siê wspólnie na rzecz sprawiedliwoœci i
pokoju. S¹ to oznaki nadziei i nowego pocz¹tku. Ale jesteœmy smutni, ¿e ist-
niej¹ te¿ miejsca, w których unosi siê krzyk dzieci Bo¿ych. Niesprawiedli-
woœæ spo³eczna i ekonomiczna, ubóstwo i g³ód, chciwoœæ i wojna dewastuj¹
nasz œwiat. Istnieje przemoc i terroryzm oraz groŸba wojny, zw³aszcza wojny
nuklearnej. Wielu ludzi cierpi z powodu HIV i AIDS oraz innych epidemii,
ludzie zostaj¹ wygnani a ich ziemia wyw³aszczona. Wiele kobiet i dzieci sta-
je siê ofiarami przemocy, nierównoœci i handlu, to samo dotyczy niektórych
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mê¿czyzn. Ludzie zostaj¹ spychani na margines spo³eczeñstwa i ulegaj¹ wy-
kluczeniu. Wszystkim nam grozi wyobcowanie z w³asnych kultur i utrata
³¹cznoœci z ziemi¹. Dosz³o do nadu¿ycia stworzenia i zostajemy skonfrontowa-
ni z zagro¿eniem równowagi ¿ycia, pogarszaj¹cym siê kryzysem ekologicz-
nym i skutkami zmiany klimatu. S¹ to oznaki naszych zak³óconych relacji z
Bogiem, jednych z drugimi i ze stworzeniem, tote¿ wyznajemy, ¿e hañbi¹ one
Bo¿y dar ¿ycia.

3. Tak¿e wewn¹trz Koœcio³ów doœwiadczamy podobnego napiêcia miê-
dzy wys³awianiem i smutkiem. Znajdujemy oznaki pulsuj¹cego ¿ycia i kre-
atywnej energii we wzroœcie wspólnot chrzeœcijañskich na ca³ym œwiecie,
które s¹ tak ró¿norodne jak nigdy przedtem. Niektóre Koœcio³y zaczynaj¹
dostrzegaæ intensywniej, ¿e potrzebuj¹ siê wzajemnie i ¿e przez Chrystusa s¹
powo³ane do jednoœci. W miejscach, w których Koœcio³y stale cierpi¹ z po-
wodu sta³ej obawy przed przeœladowaniem, solidarnoœæ miêdzy chrzeœcijana-
mi ró¿nych tradycji w s³u¿bie na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju jest widzia-
na jako znak Bo¿ej ³aski. Ruch ekumeniczny wspiera³ nowe przyjaŸnie, które
stworzy³y w³aœciwy grunt dla wzrostu jednoœci. Istniej¹ miejsca, w których
chrzeœcijanie wspó³pracuj¹ ze sob¹ i  sk³adaj¹ wspólne œwiadectwo w swoich
lokalnych wspólnotach oraz zawieraj¹ nowe regionalne porozumienia przy-
mierza, œciœlejsz¹ spo³ecznoœæ i unie koœcielne.  Coraz bardziej uœwiadamia-
my sobie, ¿e jesteœmy powo³ani, by dzieliæ siê z wyznawcami innych religii
posiadanymi dobrami i uczyæ siê od nich, by podejmowaæ z nimi wspólne
wysi³ki na rzecz sprawiedliwoœci,  pokoju i zachowania ca³ego piêknego,
lecz cierpi¹cego stworzenia Bo¿ego. Te œcis³e relacje poci¹gaj¹ za sob¹ nowe
wyzwania i poszerzaj¹ nasze zrozumienie.

4. Ale jesteœmy zasmuceni, ¿e czynione s¹ tak¿e bolesne doœwiadczenia w
sytuacjach, w których wieloœæ doprowadzi³a do podzia³u i nie zawsze poznaje-
my oblicze Chrystusa w drugim cz³owieku. Nie potrafimy siê zebraæ wszyscy
wokó³ Sto³u Wspólnoty Eucharystycznej. Sporne kwestie pozostaj¹. Nowe
kwestie poci¹gaj¹ za sob¹ powa¿ne wyzwania, które tworz¹ nowe podzia³y w
Koœcio³ach i w stosunkach miêdzy Koœcio³ami. Sprawy te trzeba  rozwi¹zywaæ
w spo³ecznoœci Koœcio³ów drog¹ konsensu. Zbyt szybko wycofujemy siê na
pozycje w³asnych tradycji i wspólnot, nie korzystamy z impulsów lub wzboga-
cenia darami, które oferuj¹ nam inni. Dla niektórych kreatywne nowe ¿ycie we
wierze zdaje siê nie mieæ powi¹zania z pragnieniem jednoœci lub wspólnoty z
innymi. Raczej przystajemy na istnienie niesprawiedliwoœci, a nawet konflik-
tów w stosunkach miêdzy Koœcio³ami lub w poszczególnych  Koœcio³ach.
Okazujemy biernoœæ, podczas gdy niektórzy na drodze ekumenizmu prze¿y-
waj¹ znu¿enie lub doœwiadczaj¹ rozczarowañ.
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5. Nie zawsze oddajemy czeœæ Bogu, który jest Ÿród³em naszego
¿ycia. Kiedykolwiek przez praktykê wykluczenia i marginalizacji ludzi,
przez nasz¹ odmowê  d¹¿enia do sprawiedliwoœci, nasz¹ niechêæ do
¿ycia w pokoju, nasze zaniechanie w zakresie d¹¿enia do jednoœci i wyzysk
stworzenia nadu¿ywamy ¿ycia, okazujemy pogardê darom, które Bóg nam
oferuje.

Nasza wspólna wizja oparta na Biblii

6. Przez wspóln¹ lekturê Biblii pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego oczy
nasze zaczynaj¹ dostrzegaæ miejsce, jakie wspólnota ludu Bo¿ego zajmuje w
dziele stworzenia. Mê¿czyŸni i kobiety zostali stworzeni na obraz i podobieñ-
stwo Boga, im te¿ powierzono odpowiedzialnoœæ za troskliwe obchodzenie siê
z ¿yciem (Rdz 1, 27-28). Przymierze z Izraelem stanowi³o decyduj¹cy moment
w rozwoju Bo¿ego planu zbawienia. Prorocy wzywali ludzi bêd¹cych w przy-
mierzu z Bogiem do pracy na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju, troszczenia siê o
ubogich, wykluczonych, zepchniêtych na margines spo³eczeñstwa oraz bycia
œwiat³oœci¹ narodów (Mi 6, 8; Iz 49, 6).

7. Bóg pos³a³ Jezusa Chrystusa, Wcielone S³owo Boga (J 1). Przez swoj¹
s³u¿bê i œmieræ na krzy¿u Jezus zniszczy³ mury podzia³u i wrogoœci, ustano-
wi³ nowe przymierze oraz przyniós³ prawdziw¹ jednoœæ i pojednanie w swo-
im w³asnym ciele (Ef 1, 9-10 i 2, 14-16). Jezus zapowiedzia³ nadejœcie Kró-
lestwa Bo¿ego, okazywa³ mi³osierdzie ludziom, leczy³ chorych i zwiastowa³
ubogim Dobr¹ Nowinê (Mt 9, 35-36; £k 4, 14-24). Wyci¹ga³ rêkê do pogar-
dzanych, grzeszników, wyobcowanych, oferuj¹c im akceptacj¹ i zbawienie.
Przez swoje ¿ycie, œmieræ i zmartwychwstanie oraz przez moc Ducha Œwiê-
tego Jezus objawi³ nam wspólnotê ¿ycia Boga w Trójcy Œwiêtej i otworzy³
wszystkim nowy sposób ¿ycia wzajemnego we wspólnocie i mi³oœci Bo¿ej
(1J 1, 1-3). Jezus ze wzglêdu na œwiat modli³ siê o jednoœæ swoich uczniów
(J 17, 20-24). Swoje orêdzie oraz pos³ugê jednoœci i pojednania powierzy³
swoim uczniom i za ich poœrednictwem Koœcio³owi, który jest powo³any do
kontynuowania misji Chrystusa (2 Kor 5, 18-20). Od pocz¹tku wspólnota
wierz¹cych ¿y³a razem, poœwiêca³a siê apostolskiemu nauczaniu i wspólno-
cie, ³ami¹c chleb i wspólnie siê modl¹c, troszczy³a siê o ubogich, zwiastowa-
³a Dobr¹ Nowinê a mimo to zmaga³a siê z roz³amami i podzia³ami
(Dz 2, 42; Dz 15).
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8. Koœció³ jako cia³o Chrystusa ucieleœnia  jednocz¹c¹, jednaj¹c¹ i samo-
ofiaruj¹c¹ siê na krzy¿u mi³oœæ Jezusa do œwiata. W centrum w³asnego ¿ycia
Boga we wspólnocie znajdowaæ siê bêdzie zawsze krzy¿ i zmartwychwstanie –
fakt, który jest objawiony nam i przez nas. Modlimy siê i têsknie oczekujemy,
¿e Bóg odnowi ca³e stworzenie (Rz 8, 19-21). Bóg zawsze nas wyprzedza w
naszym pielgrzymowaniu, zawsze nas zaskakuje, wzywa nas do okazywania
skruchy, przebacza nam nasze uchybienia i oferuje dar nowego ¿ycia.

Wezwanie Bo¿e do jednoœci dzisiaj

9. Podczas naszej wspólnej ekumenicznej podró¿y nauczyliœmy siê wiêcej
na temat Bo¿ego wezwania pod adresem Koœcio³a, by s³u¿yæ jednoœci ca³ego
stworzenia. Powo³aniem Koœcio³a jest: bycie przedsmakiem nowego stworze-
nia; bycie dla ca³ego œwiata prorockim znakiem ¿ycia, które Bóg przewiduje
dla wszystkich;  bycie s³ug¹, który szerzy Dobr¹ Nowinê o Królestwie Bo¿ym
sprawiedliwoœci, pokoju i mi³oœci.

10. Jako przedsmak Bóg daje Koœcio³owi dary ³aski: S³owo, poœwiadczone
w Piœmie Œwiêtym, na które mamy odpowiedzieæ w wierze w moc Ducha
Œwiêtego; chrzest, przez który stajemy siê nowym stworzeniem w Chrystusie;
Eucharystiê,  która jest najpe³niejszym wyrazem wspólnoty z Bogiem i wza-
jemnie ze sob¹, która buduje wspólnotê i jest punktem wyjœcia do pracy misyj-
nej; pos³ugê apostolsk¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu  i wspieraniu darów
wszystkich wierz¹cych oraz kierowaniu misj¹ Koœcio³a. Zgromadzenia koncy-
liarne s¹ równie¿ darami, które umo¿liwiaj¹ wspólnocie, pod przewodnictwem
Ducha Œwiêtego, rozpoznawaæ wolê Bo¿¹, wspólnie nauczaæ i ¿yæ ofiarnie,
s³u¿¹c  sobie wzajemnie i œwiatu. Jednoœæ Koœcio³a nie oznacza uniformizmu;
tak¿e ró¿norodnoœæ jest darem, charakteryzuje j¹ kreatywnoœæ i ¿yciodajnoœæ.
Lecz  ró¿norodnoœæ ta nie mo¿e osi¹gaæ rozmiarów powoduj¹cych, ¿e ludzie w
Chrystusie staj¹ siê sobie obcy lub wrogami, szkodz¹c w ten sposób jednocz¹-
cej rzeczywistoœci ¿ycia Chrystusa1.

11. W swojej funkcji jako prorocki znak powo³aniem Koœcio³a jest uka-
zywaæ ¿ycie, które Bóg chce dla ca³ego stworzenia. Dopóki istniej¹  nasze

1 Modlimy siê, by odpowiedzi Koœcio³ów na dokument Wiary i Ustroju: Koœció³: ku wspólnej wizji po-
mog³y nam lepiej zrozumieæ widzialn¹ jednoœæ, do której wzywa nas Bóg, byœmy ni¹ ¿yli w œwiecie i dla
œwiata.
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podzia³y koœcielne, które s¹ wynikiem fundamentalnych ró¿nic pogl¹dów
w kwestiach wiary, z trudem mo¿emy byæ wiarygodnym znakiem. Œwia-
dectwo Koœcio³a na rzecz jednoœci zostaje zam¹cone tak¿e wówczas, gdy
na przyk³ad pochodzenie etniczne cz³owieka, jego rasa, p³eæ, niepe³no-
sprawnoœæ, jego pozycja, status lub przynale¿noœæ do kasty staj¹ siê przy-
czyn¹ podzia³u i marginalizacji. By byæ wiarygodnym znakiem, nasze
wspólne ¿ycie musi byæ nacechowane takimi w³aœciwoœciami, jak cierpli-
woœæ, pokora, wielkodusznoœæ, uwa¿ne przys³uchiwanie siê, wzajemne po-
czucie odpowiedzialnoœci, inkluzyjnoœæ i wola pozostawania ze sob¹; nie
wolno nam mówiæ: „nie potrzebujê was” (1 Kor 12, 21). Jesteœmy wezwani
do bycia wspólnot¹, która w³asne ¿ycie opiera na sprawiedliwoœci, wspó³-
¿yje w pokoju, nie zadowala siê nigdy zwyk³ym pokojem, który ignoruje
protest i ból, lecz anga¿uje siê na rzecz prawdziwego pokoju œciœle zwi¹za-
nego ze sprawiedliwoœci¹. Tylko gdy chrzeœcijanie zostaj¹ pojednani i od-
nowieni przez Ducha Bo¿ego, Koœció³ jest w stanie sk³adaæ autentyczne
œwiadectwo na rzecz mo¿liwoœci pojednanego ¿ycia wszystkich ludzi i ca-
³ego stworzenia. Czêsto Koœció³ w swojej s³aboœci i swoim  ubóstwie, cier-
pi¹c na wzór Chrystusa, jest w stanie byæ wiarygodnym znakiem i tajem-
nic¹ ³aski Bo¿ej2.

12. Koœció³ jako s³uga jest wezwany do uobecniania œwiêtego i akceptuj¹-
cego ¿ycie planu dla œwiata objawionego w Jezusie Chrystusie.  Ze wzglêdu
na swoj¹ naturê Koœció³ ma charakter misyjny, jest wezwany i pos³any do da-
wania œwiadectwa o darze wspólnoty, któr¹ Bóg przewidzia³ dla ca³ej ludz-
koœci i ca³ego stworzenia w Królestwie Bo¿ym. W swoim dziele holistycznej
misji – ewangelizacji i diakonii sprawowanej na wzór Chrystusa – Koœció³
uczestniczy w oferowaniu ¿ycia Bo¿ego œwiatu3. Przez moc Ducha Œwiêtego
Koœció³ powinien zwiastowaæ Dobr¹ Nowinê w taki sposób, aby wywo³ywa-
³a oddŸwiêk w ró¿nych kontekstach, jêzykach i kulturach, powinien te¿ anga-
¿owaæ siê na rzecz Bo¿ej sprawiedliwoœci i Bo¿ego pokoju. Chrzeœcijanie s¹
wezwani do podejmowania wspólnych przedsiêwziêæ z wyznawcami innych
religii lub niewierz¹cymi gdzie tylko to mo¿liwe, przedsiêwziêæ s³u¿¹cych
po¿ytkowi wszystkich ludzi i ca³ego stworzenia.

2 Jesteœmy wdziêczni wielu programom ŒRK, które pomog³y nam zrozumieæ, co to znaczy byæ wierz¹c¹
wspólnot¹, w której s¹ zwalczane i przezwyciê¿ane podzia³y ze wzglêdu na przynale¿noœæ etniczn¹, rasê,
p³eæ, stanowisko i status.

3 Jesteœmy wdziêczni za wszystko, czego nauczyliœmy siê dziêki Dekadzie Przezwyciê¿ania Przemocy
na temat sprawiedliwego pokoju wed³ug wyobra¿eñ Bo¿ych – zosta³o to sformu³owane w deklaracji Ekume-
niczne wezwanie do sprawiedliwego pokoju  konwokacji pokojowej na Jamajce – i za wszystko, czego na-
uczyliœmy siê na temat misji wed³ug Bo¿ego wyobra¿enia, co zosta³o ujête w dokumencie Komisji Misji
Œwiatowej i Ewangelizacji Wspólnie dla ¿ycia: misja i ewangelizacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach.
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13. Jednoœæ Koœcio³a, jednoœæ wspólnoty ludzkiej i jednoœæ ca³ego stworze-
nia s¹ z sob¹ wzajemnie powi¹zane. Chrystus,  który czyni nas jednoœci¹, wzy-
wa nas do ¿ycia w sprawiedliwoœci i pokoju i sk³ania do wspólnej pracy na
rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w Bo¿ym œwiecie. Plan Bo¿y ujawniony nam
w Chrystusie zmierza do tego, aby z nastaniem pe³ni czasów po³¹czyæ w jedn¹
ca³oœæ wszystko w Chrystusie, „i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi
w nim” (Ef 1, 9-10).

Nasze zobowi¹zanie

14. Potwierdzamy miejsce Koœcio³a w Bo¿ym planie zbawienia i ubolewa-
my z powodu roz³amów miêdzy i wewn¹trz naszych Koœcio³ów, wyznajemy
z ogromnym bólem, ¿e nasz brak jednoœci podkopuje nasze œwiadectwo na
rzecz Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie i czyni mniej wiarygodnym nasze
œwiadectwo, ¿e jednoœæ Boga jest pragnieniem wszystkich. Wyznajemy, ¿e
zawiedliœmy w czynieniu sprawiedliwoœci, w zaanga¿owaniu na rzecz poko-
ju i w zakresie ochrony stworzenia. Mimo ¿e zawiedliœmy, Bóg jest wierny i
przebacza oraz nadal wzywa nas do jednoœci. Wierzymy w stwórcz¹ i odna-
wiaj¹c¹ moc Boga oraz têsknimy za tym, by Koœció³ by³ faktycznie przed-
smakiem, wiarygodnym znakiem  i skutecznym s³ug¹ nowego ¿ycia, którym
Bóg  obdarza œwiat. W Bogu, który wzywa nas do pe³ni ¿ycia, nastêpuje od-
nowa naszej radoœci, nadziei i pasji na rzecz jednoœci. Dlatego usilnie apelu-
jemy  o zachowanie naszego zobowi¹zania wobec podstawowego celu
spo³ecznoœci Koœcio³ów przynale¿nych do Œwiatowej Rady Koœcio³ów; cho-
dzi tu o:

„wzywanie Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i
jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i
wspólnym ¿yciu w Chrystusie, i d¹¿eniu ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwie-
rzy³”4.

Akceptujemy wyj¹tkowoœæ naszej spo³ecznoœci i nasze przekonanie w spra-
wie wspólnego d¹¿enia do widzialnej jednoœci Koœcio³a, wdziêczni za nasz¹
ró¿norodnoœæ i œwiadomoœæ naszej potrzeby wzrastania we wspólnocie.

4 Konstytucja i Statut Œwiatowej Rady Koœcio³ów, zmienione przez IX Zgromadzenie Ogólne, Porto Ale-
gre, Brazylia, 2006: III. Cele i funkcje. Przypominaj¹ nam siê s³owa   I Zgromadzenia Ogólnego w Amster-
damie (1948): „Tu, w Amsterdamie (…) zobowi¹zaliœmy siê wzajemnie i utworzyliœmy tê Œwiatow¹ Radê
Koœcio³ów. Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹”.
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15. Wierni temu wspólnemu powo³aniu bêdziemy wspólnie d¹¿yæ do pe³nej
widzialnej jednoœci jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a,
a¿ stanie siê mo¿liwe oznajmienie naszej jednoœci przy Stole Pana. W naszym
d¹¿eniu do jednoœci Koœcio³a otwieramy siê, aby przyj¹æ dary innych tradycji i
zaoferowaæ im nasze dary. Chcemy wspólnie nauczyæ siê czciæ mêczenników,
którzy dawali œwiadectwo naszej wspólnej wierze. Bêdziemy kontynuowaæ na-
sze rozmowy teologiczne oraz poœwiêcaæ uwagê nowym opiniom i sposobom
podejœcia. Chcemy siê skonfrontowaæ z konsekwencjami naszych teologicz-
nych uzgodnieñ. Zintensyfikujemy nasze zaanga¿owanie na rzecz sprawiedli-
woœci, pokoju i uzdrawiania stworzenia, wspólnie zajmiemy siê te¿ z³o¿onymi
kwestiami z zakresu aktualnych zagadnieñ spo³ecznych, ekonomicznych i mo-
ralnych. Wspólnie bêdziemy dzia³aæ na rzecz sprawiedliwszych, partycypacyj-
nych i integracyjnych form wspó³¿ycia. Wspólnie z wyznawcami wspólnot re-
ligijnych bêdziemy anga¿owaæ siê dla dobra ludzkoœci i stworzenia. Wzajem-
nie zobligujemy siê do  wype³nienia tych zobowi¹zañ. Lecz przede wszystkim
bêdziemy siê modliæ nieustannie o    jednoœæ, o któr¹ modli³ siê tak¿e Chrystus
(J 17): o jednoœæ w wierze, w mi³oœci i wspó³czuciu, któr¹ przyniós³ nam Jezus
Chrystus przez swoj¹ pos³ugê; o jednoœæ tak¹, jaka by³a miêdzy Jezusem a Oj-
cem; o jednoœæ, jaka istnieje we wspólnocie ¿ycia i mi³oœci Trójjedynego
Boga. Tutaj otrzymujemy mandat powo³ania Koœcio³a do jednoœci w misji i
s³u¿bie.

16. Zwracamy siê do Boga, Ÿród³a wszelkiego ¿ycia i tak siê modlimy:

Bo¿e ¿ycia,
prowadŸ nas do sprawiedliwoœci i pokoju,
tak by ludzie cierpi¹cy mogli mieæ nadziejê,
zraniony œwiat znalaz³ uzdrowienie,
podzielone Koœcio³y osi¹gnê³y widzialn¹ jednoœæ,
przez Tego, który za nas siê modli³
i w którym jesteœmy jednym cia³em,
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
który z Tob¹ i z Duchem Œwiêtym
godny jest naszego uwielbienia, jedyny Bóg,
teraz i na wieki. Amen.

T³umaczy³: Karol Karski
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ZGROMADZENIA OGÓLNE
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

I. Amsterdam 1948

G³ówny temat amsterdamskich obrad brzmia³ „Zamêt w œwiecie a plan
Bo¿y zbawienia œwiata”.

Temat ten podzielono na cztery podtematy, z których ka¿dy mia³ byæ pod-
staw¹ do dyskusji dla jednej z sekcji Zgromadzenia Ogólnego:

I. „Koœció³ w planie Bo¿ym” dotyczy³ zakresu pracy Ruchu Wiara i
Ustrój Koœcio³a;

II. „Œwiadectwo Koœcio³a o planie Bo¿ym” – obejmowa³ misyjne i ewan-
gelizacyjne zadanie Koœcio³ów oraz obszar studiów Miêdzynarodowej Rady
Misyjnej;

III. „Koœció³ a zamêt spo³eczny” – nawi¹zywa³ do tradycji Ruchu Prak-
tycznego Chrzeœcijañstwa;

IV. „Koœció³ a zamêt miêdzynarodowy” – nawi¹zywa³ do pracy  wykony-
wanej przez nowo powo³an¹ Komisjê Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodo-
wych.

Sprawozdania sekcyjne sta³y siê potem przedmiotem ró¿norodnej dyskusji
wewn¹trzkoœcielnej i miêdzykoœcielnej1.

1 W. A. Visser ‘t Hooft, Die Entstehung des Ökumenischen Rates der Kirchen, w: Geschichte der Öku-
menischen Bewegung 1517 – 1948, t. 2, R. Rouse, S.C. Neill (red.), Göttingen 1973, s. 416.
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Nabo¿eñstwo inauguruj¹ce Zgromadzenie Ogólne odby³o siê w niedzielê,
22 sierpnia 1948 r. w „Nieuwe Kerk”, w Amsterdamie, w obecnoœci 351 ofi-
cjalnych delegatów reprezentuj¹cych 147 Koœcio³ów z 44 pañstw.

Oficjalne powo³anie do ¿ycia ŒRK nast¹pi³o w poniedzia³ek, 23 sierpnia
1948 r.. Odpowiedni wniosek w tej sprawie przedstawi³ pastor Marc Boegner
(1881-1971), jeden z prezydentów Komitetu Tymczasowego i przewodnicz¹cy
Komitetu Administracyjnego. Nastêpnie przewodnicz¹cy obrad – arcybiskup
Canterbury Geoffrey Fisher (1887-1973) – oznajmi³, i¿ ten akt dokona³ siê bez
g³osu sprzeciwu2. Po naniesieniu niewielkich poprawek przyjêto statut.

Sytuacja powojenna i zaczynaj¹ca siê polaryzacja miêdzy Wschodem a Za-
chodem wywar³y decyduj¹cy wp³yw na dyskusjê dotycz¹c¹ aktualnych zadañ
Koœcio³ów. Najbardziej upamiêtni³a siê kontrowersja miêdzy Johnem F. Dulle-
sem (1888-1959), póŸniejszym amerykañskim sekretarzem stanu, a Josefem L.
Hromadk¹ (1889-1969), teologiem protestanckim z Czechos³owacji3. Wa¿ne
by³o opowiedzenie siê Zgromadzenia Ogólnego za budowaniem „odpowie-
dzialnego spo³eczeñstwa”, charakteryzuj¹cego siê wolnoœci¹, sprawiedliwoœci¹
i odpowiedzialnoœci¹ przed Bogiem i ludŸmi.

Wybrano najwy¿sze w³adze: 6-osobowe  Prezydium i 90-osobowy Komitet
Naczelny (jego cz³onkowie wy³onili spoœród siebie Komitet Wykonawczy).
Ustalono przysz³¹ strukturê Rady oraz zakres pracy komitetów i wydzia³ów.

Delegaci I Zgromadzenia Ogólnego rozumieli utworzenie ŒRK jako czyn
jednoœci w pos³uszeñstwie wobec Chrystusa: „Gdziekolwiek Jego szukamy,
odnajdujemy siê wzajemnie. Tu, w Amsterdamie On wzi¹³ nas znowu w s³u¿-
bê, przeto i my zobowi¹zaliœmy siê wzajemnie i utworzyliœmy tê Œwiatow¹
Radê Koœcio³ów. Jest nasz¹ stanowcz¹ wol¹ trwaæ w ³¹cznoœci ze sob¹” –
stwierdza³o orêdzie4.

Wraz z utworzeniem ŒRK wy³oni³o siê zadanie wyjaœnienia istoty Rady,
wzajemnej relacji miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi i Koœcio³ów cz³onkow-
skich do Rady. Temu celowi s³u¿y³a przyjêta na posiedzeniu Komitetu Naczel-
nego w Toronto (Kanada) w 1950 r. Deklaracja eklezjologiczna „Koœció³, Ko-
œcio³y a Œwiatowa Rada Koœcio³ów”5.

W pierwszych latach istnienia ŒRK wa¿n¹ rolê w jej dzia³alnoœci odgrywa³
Wydzia³ Pomocy Miêdzykoœcielnej i S³u¿by dla UchodŸców. Zagadnieniami

2  Die erste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4.
September 1948,  W. A. Visser ‘t Hooft (red.), Genf 1948, s. 31.

3 G.K.A. Bell, Die Königsherrschaft Jesu Christi. Die Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Hamburg-Bergstedt 1960, s. 55; por. X. Z. M., Wra¿enia z Amsterdamu, „Koœció³ Powszechny. Organ Rady
Ekumenicznej w Polsce”, 1948 nr 10, s. 4.

4 Cyt. za: H. Krüger, Katechizm ekumeniczny. Krótkie wprowadzenie w istotê, rozwój i dzia³alnoœæ ruchu
ekumenicznego, Warszawa 1987, s. 54.

5 Polski przek³ad:, SiDE 1988 nr 4 s. 48-54.
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odnowy koœcielnej zajmowa³y siê przede wszystkim referaty do spraw m³o-
dzie¿y, kobiet i ludzi œwieckich, po³¹czone w 1954 r. w Wydziale do Spraw
Inicjatyw Ekumenicznych. Instytut Ekumeniczny w Bossey k. Genewy (utwo-
rzony w 1946 r.), mia³ staæ siê szko³¹ ekumenizmu zw³aszcza dla dzia³aczy
œwieckich.

W atmosferze tzw. zimnej wojny ŒRK czyni³a wysi³ki na rzecz zachowania
niezale¿noœci duchowej oraz dawania konkretnego œwiadectwa wobec aktual-
nych problemów wiary chrzeœcijañskiej. Przyjêta przez Komitet Naczelny w
Toronto rezolucja w sprawie wojny w Korei spowodowa³a opuszczenie Rady
przez Koœcio³y  z Chiñskiej Republiki Ludowej, prowadz¹c do szerokiej deba-
ty na temat postawy ŒRK wobec napiêæ miêdzy Wschodem i  Zachodem6.
      W 1952 r. odby³a siê III Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju
Koœcio³a w Lund (Szwecja). Rozpoczê³a ona nowy etap w dzia³alnoœci tego
nurtu ruchu ekumenicznego. Znalaz³o to odbicie w zgodnym stwierdzeniu, ¿e
oto skoñczy³ siê ju¿ okres porównywania nauki i ustrojów ró¿nych Koœcio³ów.
Nale¿y wiêc wyjœæ poza pertraktacje i próbowaæ wspólnego dzia³ania wszêdzie
tam, gdzie pozwalaj¹ na to niewielkie ró¿nice stanowisk.

II. Evanston 1954

II  Zgromadzenie Ogólne obradowa³o w Evanston k. Chicago (15-31 VIII
1954) pod has³em „Chrystus nadziej¹ œwiata”. Temat ten wskazywa³, ¿e mimo
dziel¹cych Koœcio³y ró¿nic posiadaj¹ one oœrodek wiary, wokó³ którego warto
koncentrowaæ wysi³ki. Przyby³o 502 delegatów reprezentuj¹cych 161 Koœcio-
³ów cz³onkowskich. Uczestnicy tego Zgromadzenia Ogólnego pochodzili jesz-
cze przewa¿nie z Europy i Ameryki Pó³nocnej, chocia¿ obecni ju¿ byli repre-
zentanci z blisko 50 Koœcio³ów afroazjatyckich. By³ to szczytowy okres tzw.
zimnej wojny, tak ¿e w³adze amerykañskie poddawa³y delegatów z Europy
Wschodniej ró¿nym ograniczeniom7. Na przyk³ad delegacja polska nie wziê³a
udzia³u w obradach, gdy¿ nie otrzyma³a na czas wiz wjazdowych do USA8.

Znaczna czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, które podjê³y nastêpuj¹c¹ pro-
blematykê:

 6 Die ersten sechs Jahre 1948-1954. Tätigkeitsbericht des Zentralausschusses sowie der Abteilungen
und Sekretariate des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1954, s. 135nn.

7 W.A. Visser ‘t Hooft, Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, München 1972, s. 302n.
8 Por.: Oœwiadczenie delegacji Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w PRL na Œwiatow¹ Konferencjê

Ekumeniczn¹ w Evanston, „Stra¿nica Ewangeliczna” 1954 nr 16, s. 230n.
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I. Wiara i Ustrój Koœcio³a: „Nasza jednoœæ w Chrystusie a nasze rozbicie
koœcielne”;

II. Zwiastowanie misyjne: „Zobowi¹zanie Koœcio³a wobec ludzi, którzy
siê od niego oddalili”;

III.. Zagadnienia spo³eczne: „Odpowiedzialne spo³eczeñstwo w perspekty-
wie œwiatowej”;

IV. Sprawy miêdzynarodowe: „Chrzeœcijanie w walce o sprawiedliwe sto-
sunki w œwiecie”;

V. Stosunki miêdzy grupami ludzkimi: „Koœció³ poœród napiêæ rasowych
i etnicznych”;

VI. Zagadnienie ludzi œwieckich: „Chrzeœcijanin w swej pracy zawodo-
wej”9.

W orêdziu stwierdzono: „Przed szeœciu laty nasze Koœcio³y zawar³y porozu-
mienie w sprawie utworzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów i oznajmi³y o zamia-
rze pozostawania w ³¹cznoœci ze sob¹ [...] Obecnie wkraczamy w nowy etap.
Ju¿ nie wystarcza ³¹cznoœæ ze sob¹. Trzeba pójœæ naprzód”10. Przez „pójœcie
naprzód” rozumiano „zrastanie siê” Koœcio³ów, jak to okreœli³ dokument sekcji
I. W innych dokumentach podkreœlano zobowi¹zanie Koœcio³ów do dawania
wspólnego œwiadectwa ewangelizacyjno-misyjnego (sekcja II), zwrócono uwa-
gê na obszary niedorozwiniête gospodarczo (sekcja III), podkreœlono obowi¹-
zek Koœcio³ów w dziedzinie utrzymania pokoju (sekcja IV), wypowiedziano
siê przeciw segregacji rasowej i na rzecz sprawiedliwoœci w stosunkach etnicz-
nych (sekcja V).

Zgromadzenie podjê³o wa¿ne uchwa³y dotycz¹ce przysz³ego kszta³tu orga-
nizacyjnego ŒRK, podzia³u i programu pracy na najbli¿szy okres. Najwa¿niej-
szym osi¹gniêciem by³o to, ¿e Koœcio³y skupione w Radzie znacznie wzmoc-
ni³y swoj¹ wspólnotê i bardziej stanowczo wyra¿a³y chêæ wspólnej s³u¿by w
œwiecie przez zwiastowanie Dobrej Nowiny i sk³adanie œwiadectwa we
wszystkich dziedzinach ¿ycia.

Po Evanston szybko wzrasta³a liczba Koœcio³ów cz³onkowskich zw³aszcza
w Afryce. Od 1957 r. odbywa³y siê regularne spotkania przedstawicieli ŒRK z
reprezentantami Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich. Stopniowo rozwija³y
siê tak¿e kontakty robocze z Koœcio³em rzymskokatolickim. Poddano rewizji
„bazê dogmatyczn¹” oraz opracowano dokument Œwiadectwo chrzeœcijañskie,
prozelityzm i wolnoœæ religijna w obrêbie ŒRK11. Wiele miejsca poœwiêcono

  9 Evanston Dokumente. Berichte und Reden  auf der Weltkonferenz in Evanston 1954, F. Lüpsen
(red.),Witten 1954 , s. 177nn.

10 Cyt. za: H. Krüger, dz. cyt., s. 58n.
11 Polski przek³ad w aneksie do ksi¹¿ki: A. Bea, Rozwa¿ania o rodzinie ludzkiej, Kraków 1967, s. 242-254.



78

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

dyskusjom na temat przysz³oœci „Wiary i Ustroju”. By³y one wyrazem pragnie-
nia intensywniejszych wysi³ków na rzecz jednoœci. W 1960 r. utworzono Se-
kretariat do Spraw Stosunków Rasowych i Etnicznych. Jednoczeœnie zaczêto
przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do szybkich przemian spo³ecznych w krajach
Trzeciego Œwiata oraz do ustanowienia pokojowych i sprawiedliwych stosun-
ków miêdzyludzkich12. W 1956 r. Komitet Naczelny obradowa³ po raz pierw-
szy w kraju socjalistycznym Europy Wschodniej (na Wêgrzech).

Po utworzeniu ŒRK (1948) Miêdzynarodowa Rada Misyjna odby³a jeszcze
dwie samodzielne œwiatowe konferencje misyjne: w Willingen (RFN) w 1952
r. oraz w Akrze (Ghana) na prze³omie 1957 i 1958 r. W pierwszej z wymienio-
nych chodzi³o przede wszystkim o teologiczne uzasadnienie misji. Sformu³o-
wano trynitarn¹ wizjê misji jako „missio Dei” (trójjedyny Bóg jest Ÿród³em
misji). W Ghanie g³ówna uwaga skupi³a siê na edukacji teologicznej13.

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej coraz bardziej zacieœnia³a siê wspó³pra-
ca miêdzy ŒRK a MRM. Znalaz³o to wyraz w powo³aniu wspólnych struktur,
takich jak: Komisja Koœcio³ów ds. Miêdzynarodowych (1946), Komitet
£¹cznoœci i Komisja Wschodnioazjatycka (1947). Podejmowano wspólne stu-
dia i inicjatywy w dziedzinie pracy m³odzie¿owej, informacyjnej i pomocy
miêdzykoœcielnej.

Ró¿nice strukturalne (ŒRK: rad¹ Koœcio³ów, MRM – rad¹ rad chrzeœcijañ-
skich) i w metodach pracy utrudnia³y pe³n¹ integracjê. Istniej¹ce przeszkody
trzeba by³o przezwyciê¿aæ w wieloletnich staraniach. Pierwszy projekt planu
integracyjnego przed³o¿ono w 1957 r. Po wielu korektach, którym po obu stro-
nach towarzyszy³y krytyczne dyskusje, dojrza³ czas na integracjê14.

III. New Delhi 1961

III Zgromadzenie Ogólne w New Delhi (19 XI – 5 XII 1961), obraduj¹ce
pod has³em „Jezus Chrystus – œwiat³oœci¹ œwiata”, kontynuowa³o chrystocen-
tryczn¹ liniê ŒRK, rozszerzaj¹c j¹ obecnie na sferê religii niechrzeœcijañskich.
577 delegatów reprezentowa³o 198 Koœcio³ów cz³onkowskich. By³o to pierw-
sze Zgromadzenie Ogólne na kontynencie azjatyckim.

12 Evanston – Neu-Delhi 1954-1961. Bericht des Zentralausschusses an die dritte Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1961, s. 5nn.

13 L. Newbigin, Mission in sechs Kontinenten, w: Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1948-1968,
H. E. Fey (red.),  Göttingen 1974 , s. 237nn.

14 Tam¿e, s. 242nn.



79

ZGROMADZENIA OGÓLNE ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Wielostronn¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ starano siê podsumowaæ w trzech
sekcjach, którym powierzono skoncentrowanie siê na nastêpuj¹cych zagadnie-
niach: œwiadectwo – s³u¿ba – jednoœæ. Uchwalone w New Delhi dokumenty
wyra¿a³y myœl, i¿ powo³anie do dawania wspólnego œwiadectwa kieruje chrze-
œcijan do s³u¿by dla bliŸnich i œwiata i ¿e œwiadectwo oraz s³u¿ba uzyskuj¹ pe³-
ne znaczenie i wiarygodnoœæ tylko wówczas, gdy zachodz¹ w jednoœci15.

Dosz³o do zewnêtrznego i wewnêtrznego umocnienia siê ŒRK. Zewnêtrzny
rozrost  objawi³ siê powa¿nym zwiêkszeniem  liczby Koœcio³ów cz³onkow-
skich.

Dzieli³y siê one na trzy grupy:
1. Koœcio³y prawos³awne Europy Œrodkowo-Wschodniej (wœród nich naj-

wiêkszy liczebnie Rosyjski Koœció³ Prawos³awny), których przyst¹pienie
uznane zosta³o za wydarzenie nadzwyczaj wa¿ne;

2. „Koœcio³y m³ode” z tzw. Trzeciego Œwiata (Afryka, Azja, Ameryka
£aciñska), których liczba – a tym samym i wp³yw w obrêbie Rady – powa¿nie
wzros³y;

3. Dwa Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe z Chile, których przyjêcie stworzy³o po-
most w dialogu z Koœcio³ami typu ewangelicznego (wiêkszoœæ z nich unika
³¹cznoœci z Rad¹).  Wewnêtrzne umocnienie siê  spowodowane  by³o  inte-
gracj¹ Miêdzynarodowej Rady Misyjnej z ŒRK, przyjêciem nowej „bazy do-
gmatycznej” (maj¹cej odniesienie do Trójcy Œwiêtej)  oraz tzw. formu³y jedno-
œci16.

Od New Delhi mo¿na powiedzieæ, ¿e ŒRK sta³a siê oficjalnym rzecznikiem
Koœcio³ów nierzymskokatolickich w sprawach dotycz¹cych aktualnych proble-
mów wspó³czesnego œwiata17. Odpowiedzialnoœæ Koœcio³ów za sprawiedli-
woœæ i pokój w œwiecie przejawi³a siê w g³êbokim ich zaanga¿owaniu na rzecz
pokojowego uregulowania konfliktów œwiatowych. Deklaracje na temat wol-
noœci religijnej, antysemityzmu i prozelityzmu przenikniête by³y duchem po-
jednania i porozumienia. By³o to te¿ pierwsze Zgromadzenie Ogólne, na któ-
rym pojawili siê oficjalni obserwatorzy Koœcio³a rzymskokatolickiego.

W okresie po New Delhi, dziêki przyst¹pieniu do Rady prawie wszystkich
Koœcio³ów prawos³awnych, powsta³a mo¿liwoœæ intensywnego dialogu miêdzy
Koœcio³ami tradycji wschodniej i zachodniej w ramach ŒRK. W wyniku II So-
boru Watykañskiego zmieni³ siê zasadniczo stosunek Koœcio³a rzymskokato-

15 Neu-Delhi, s. 90nn.
16 H. Krüger, Leben und Wirksamkeit des Ökumenischen Rates der Kirchen, w: Geschichte der Ökumeni-

schen Bewegung 1948-1968, H. E. Fey (red.), dz. cyt.,  s. 63nn.
 17 Von Neu-Delhi nach Uppsala 1961-1968. Bericht des Zentralausschusses an die Vierte Vollversamm-

lung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1968, s. 8n.
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lickiego do ruchu ekumenicznego, w tym tak¿e do ŒRK. Powsta³y liczne mo¿-
liwoœci wspó³pracy (w 1965 r. utworzono Wspóln¹ Grupê Robocz¹). IV Œwia-
towa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a w Montrealu (1963) zak-
tualizowa³a znaczenie jednoœci koœcielnej dla jednoœci rodzaju ludzkiego.
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Meksyku (1963), obraduj¹ca pod has³em
„Misja na szeœciu kontynentach”, rozpatrywa³a konsekwencje integracji MRM
z ŒRK. Próbie nowego spojrzenia na misjê s³u¿y³o studium „Misyjna struktura
wspólnoty lokalnej”. Dekolonizacja, postêp technologiczny, przepaœæ miêdzy
biednymi a bogatymi, eksplozja ludnoœciowa – wszystkie te problemy wyma-
ga³y nowych odpowiedzi teologicznych i konkretnych kroków w dziedzinie
sprawiedliwoœci spo³ecznej, ekonomicznej i miêdzynarodowej. Temu celowi
s³u¿y³a zwo³ana przez ŒRK (1966) Konferencja Œwiatowa do Spraw Koœcio³a i
Spo³eczeñstwa.

W 1966 r. odszed³ na emeryturê po 18 latach owocnej dzia³alnoœci  sekre-
tarz generalny W. A. Visser ‘t Hooft. Jego nastêpc¹ zosta³ Eugene C. Blake
(1906-1985) z Koœcio³a Prezbiteriañskiego w USA.

IV. Uppsala 1968

IV Zgromadzenie Ogólne w Uppsali (4-20 VII 1968) obradowa³o pod has-
³em „Oto czyniê wszystko nowe (Ap 21, 5)”. Uczestniczy³o w nim 704 delega-
tów reprezentuj¹cych 235 Koœcio³ów18.

Powa¿na czêœæ obrad odbywa³a siê w szeœciu sekcjach, które zajê³y siê na-
stêpuj¹cymi tematami:

Sekcja I. Duch Œwiêty i katolickoœæ Koœcio³a;
Sekcja II. Odnowa misji;
Sekcja III. Rozwój ekonomiczny i spo³eczny;
Sekcja IV. O sprawiedliwoœæ i pokój w stosunkach miêdzy narodami;
Sekcja V . Oddawanie czci Bogu w zeœwiecczonym œwiecie;
Sekcja VI. O nowy styl ¿ycia.

18 Zgromadzenie w Uppsali odbi³o siê szerokim echem w polskiej prasie protestanckiej, katolickiej i
œwieckiej. Ukaza³o siê wiele publikacji, oceniaj¹cych to wydarzenie, opublikowano tak¿e sprawozdania
wszystkich sekcji, orêdzie oraz wyst¹pienia g³ównych mówców. Por. K. Karski, Zestawienie bibliograficzne
przemówieñ, sprawozdañ, dokumentów i publikacji og³oszonych w jêzyku polskim, zwi¹zanych z IV Zgroma-
dzeniem Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Uppsali, „Pos³annictwo”, Warszawa 1969 nr 7-8-9, s. 58nn;
Polska Rada Ekumeniczna – Komisja Studiów i Dokumentacji: Dokumenty IV Zgromadzenia Ogólnego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (maszynopis powielany), Warszawa 1968.
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W Uppsali po³o¿ono mocny akcent na dzia³anie Ducha Œwiêtego i wyeks-
ponowano pojêcie  „dynamicznej katolickoœci”, co otworzy³o nowe i uniwer-
salne perspektywy przed prac¹ na rzecz jednoœci Koœcio³a. Za cel ostateczny
tych d¹¿eñ uznano zwo³anie „prawdziwie uniwersalnego soboru”, który móg³-
by „znowu przemówiæ w imieniu wszystkich chrzeœcijan”.

Na atmosferê obrad mia³y wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: wzmo¿ona samo-
œwiadomoœæ Afrykañczyków i Azjatów, niecierpliwoœæ m³odzie¿y i aktualne
konflikty polityczne. Na ka¿dym kroku mocno podkreœlano znaczenie s³u¿by
chrzeœcijañskiej. W niektórych dokumentach mo¿na zauwa¿yæ wp³yw konfe-
rencji z 1966 r. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono problemowi dyskryminacji ra-
sowej i ubóstwu. Apelowano do ŒRK, aby w przysz³oœci dawa³a priorytet za-
gadnieniom sprawiedliwoœci ekonomicznej i spo³ecznej.

Ten „zwrot ku œwiatu” nie odby³ siê jednak bez napiêæ. W. A. Visser”t Hooft
ostrzega³ w referacie g³ównym przed rozrywaniem „poziomego” i „pionowego”
wymiaru wiary chrzeœcijañskiej, gdy¿ „poziomy postêp” nie jest mo¿liwy bez
„pionowej orientacji”. Ten sam referent stwierdzi³ zarazem: „Musimy zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e cz³onkowie Koœcio³a, którzy uchylaj¹ siê przed odpowiedzial-
noœci¹ za ludzi bêd¹cych w potrzebie w innej czêœci œwiata, w taki sam sposób
popadaj¹ w herezjê jak ci, którzy odrzucaj¹ tê czy inn¹ prawdê wiary”19.

W Uppsali zarysowa³y siê zasadnicze ró¿nice w rozumieniu misji. Okaza³o
siê, ¿e pod tym wzglêdem zachodnie tradycje koœcielne (protestantyzm, angli-
kanizm, katolicyzm) s¹ sobie bli¿sze ni¿ ka¿da z nich tradycji prawos³awnej.
Nowoœci¹ w Uppsali by³o bli¿sze zajêcie siê sposobem praktykowania kultu
oraz próba opisu postawy chrzeœcijan we wspó³czesnym œwiecie. Prawos³awni
tworzyli po raz pierwszy najsilniejsz¹ grupê wyznaniow¹. Koœció³ rzymsko-
katolicki przys³a³ nie tylko 14 obserwatorów, lecz tak¿e jednego z g³ównych
referentów, którym by³a Barbara Ward20. Uppsala okreœli³a nowe miejsce Ko-
œcio³a jako ³¹cznika miêdzy Bogiem a œwiatem. Uœwiadomi³a, ¿e przysz³a jed-
noœæ œwiata chrzeœcijañskiego jest dziœ nierozerwalnie zwi¹zana z jednoœci¹
ca³ego rodzaju ludzkiego.

Uppsala by³a pocz¹tkiem profilowania pracy ŒRK21. W 1969 r. utworzono
Program Zwalczania Rasizmu, który dyskryminowanych pod wzglêdem raso-
wym bra³  w obronê nie tylko deklaracjami, ale i konkretnymi czynami. W
l970 r. powsta³a Komisja do Spraw Koœcielnej S³u¿by w Rozwoju, wspieraj¹ca
dzia³alnoœæ Koœcio³ów w dziedzinie pomocy dla krajów Trzeciego Œwiata. Ko-

 19 W.A. Visser ‘t Hooft, Zadanie ruchu ekumenicznego, “Novum”, Warszawa 1968 nr 10, s. 15nn.
20 B. Ward, Narody bogate i biedne, „¯ycie i Myœl”, Warszawa 1969 nr 2 s. 57nn.
21 Von Uppsala nach Nairobi. Ökumenische Bilanz 1968-1975. Offizieller Bericht des Zentralausschus-

ses des Ökumenischen Rates der Kirchen an die Fünfte Volversammlung Nairobi 1975, H.-W. Heßler (red.),
Bielefeld-Frankfurt M.1975.
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misja Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych zajê³a siê intensywniej analiz¹
niesprawiedliwych struktur gospodarczych i spo³ecznych. Przedmiotem zainte-
resowania sta³y siê te¿ prawa cz³owieka, zagadnienie przemocy i sprawa dys-
kryminacji kobiet.

Przez utworzenie w 1971 r. Grupy Roboczej do Spraw Dialogu z Przedsta-
wicielami Religii i Ideologii mocniej zaakcentowano w dzia³alnoœci ŒRK zna-
czenie dialogu. Autorytet Rady wzrós³ powa¿nie w krajach Trzeciego Œwiata.
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Bangkoku (1972-1973), obraduj¹ca pod ha-
s³em „Zbawienie œwiata w czasach dzisiejszych”, spotka³a siê z zarzutem,
zw³aszcza ze strony prawos³awia i œrodowisk ewangelikalnych,  ¿e ŒRK nie
odró¿nia zbawienia od wyzwolenia spo³ecznego i kulturowego.

Integracja Œwiatowej Rady Wychowania Chrzeœcijañskiego z ŒRK (1971) zna-
laz³a wyraz w utworzeniu biura do spraw edukacyjnych. Powsta³ te¿ resort ds. stu-
diów biblijnych. Trwa³a praca nad wa¿nymi zagadnieniami, jedno z nich dotyczy-
³o „Przysz³oœci cz³owieka i spo³eczeñstwa w œwiecie naukowo-technicznym”.

ŒRK udziela³a poparcia regionalizacji dzia³alnoœci ekumenicznej, podejmo-
wa³a te¿ starania o decentralizacjê w³asnej pracy i aktywizacjê Koœcio³ów
cz³onkowskich. Wprowadzono uproszczon¹ i bardziej elastyczn¹ strukturê,
która mia³a umo¿liwiæ lepsz¹ koordynacjê pracy ŒRK.

Dalszej intensyfikacji uleg³a wspó³praca z Koœcio³em rzymskokatolickim.
W 1969 r. wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie sk³ada papie¿ Pawe³ VI. Nie
spe³ni³y siê jednak nadzieje na przyst¹pienie tego Koœcio³a do Rady.

W 1973 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Philip Potter (ur. 1921),
metodysta wywodz¹cy siê z Wysp Karaibskich.

V. Nairobi 1975

V Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce pod has³em „Jezus Chrystus wyzwala
i jednoczy”, odby³o siê w stolicy Kenii – Nairobi (23 XI — 10 XII 1975)22. Po
raz pierwszy to najwy¿sze gremium ŒRK obradowa³o na kontynencie afrykañ-
skim. 677 delegatów reprezentowa³o 271 Koœcio³ów cz³onkowskich.

Istotnymi elementami tej konferencji, charakteryzuj¹cej siê g³êbok¹ re-
fleksj¹ teologiczn¹, by³y spotkania, wymiana, prze¿ycie wspólnoty. Mimo

22 Bericht aus Nairobi: Ergebnisse – Erlebnisse – Ereignisse. Offizieller Bericht der Fünften Vollversam-
mlung des  Ökumenischen Rates der Kirchen, 23. November bis 10. Dezember 1975, H. Krüger, W. Müller-
Römheld (red.), Frankfurt/M. 1976. – Polska Rada Ekumeniczna: V Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, Nairobi (Kenia), 1975 – wybór materia³ów (maszynopis powielany), Warszawa 1976.
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uprzednich prognoz nie dosz³o do ostrej konfrontacji miêdzy przedstawiciela-
mi krajów rozwijaj¹cych siê i krajów rozwiniêtych gospodarczo, miêdzy
„ewangelika³ami” a „ekumenistami”. Czêœæ obrad toczy³a siê w sekcjach, któ-
re podjê³y nastêpuj¹c¹ tematykê:

I. Wyznawanie Chrystusa dziœ;
II. Jednoœæ Koœcio³a – za³o¿enia i wymogi;
III. W poszukiwaniu wspólnoty – wspólne d¹¿enia ludzi ró¿nych religii,

kultur i ideologii;
IV. Wychowanie do wyzwolenia i wspólnoty;
V. Struktury niesprawiedliwoœci i walka o wyzwolenie;
VI. Rozwój cz³owieka – dwoistoœæ w³adzy i technologii oraz „jakoœæ ¿ycia”.

W przyjêtych dokumentach podkreœlono, ¿e ewangelizacjê nale¿y rozumieæ
w sposób globalny (sekcja I). Przed³o¿ono model przysz³ej jednoœci we
„wspólnocie soborowej” (sekcja II). Termin ten okaza³ siê jednak jeszcze pojê-
ciem spornym (zw³aszcza po stronie prawos³awnej). Ró¿nice wyst¹pi³y przy
rozwa¿aniu problemu dialogu miêdzyreligijnego (sekcja III). Po raz pierwszy
zajêto siê szczegó³owo kwesti¹ chrzeœcijañskiego wychowania i edukacji (sek-
cja IV). Przedmiotem zainteresowania by³y tak¿e prawa cz³owieka, dyskrymi-
nacja kobiet (seksizm), stosunki miêdzyrasowe (sekcja V). W zwi¹zku z ro-
sn¹c¹ przepaœci¹ miêdzy „biednymi” a „bogatymi”, zagro¿eniem œrodowiska
naturalnego, wyczerpywaniem zasobów surowcowych itp. apelowano o opra-
cowanie nowych koncepcji w polityce rozwojowej, o now¹ œwiadomoœæ odpo-
wiedzialnoœci za sprawy nauki i techniki, nowy styl ¿ycia (sekcja VI).

Nairobi utrzyma³o w zasadzie kurs obrany przez Uppsalê – anga¿owanie siê
w pal¹ce problemy wspó³czesnego œwiata. Wprowadzono jednak pewn¹ korek-
tê, postanowiono mianowicie intensywniej ni¿ dotychczas szukaæ dróg do zro-
bienia zasadniczego kroku w stronê jednoœci. Po raz pierwszy, dziêki zmianom
w statucie, okreœlono wyraŸnie cel, do jakiego ma zmierzaæ ŒRK, powo³ana do
wzywania Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci. Zaakcentowano te¿
piln¹ potrzebê wzmo¿onego zaanga¿owania ewangelizacyjno-misyjnego.

Komitet Naczelny ustali³ na swoim pierwszym posiedzeniu, ¿e praca Rady
bêdzie mia³a cztery najwa¿niejsze momenty: wyra¿anie i zwiastowanie wiary w
Trójjedynego Boga; d¹¿enie do sprawiedliwego, umo¿liwiaj¹cego partycypacjê i
zdolnego do przetrwania spo³eczeñstwa; jednoœæ Koœcio³a i jej stosunek do jed-
noœci ludzkoœci; kszta³cenie i odnowa w poszukiwaniu prawdziwej wspólnoty23.

23 Central Committee of the World Council of Churches. Minutes of the Twenty-Ninth Meeting, Geneva,
Switzerland, 10-18 August 1976, Geneva 1976, s. 95.
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Wielkim wydarzeniem dla ca³ego ruchu ekumenicznego by³o przedstawie-
nie przez Komisjê „Wiara i Ustrój” dwóch tekstów: dokumentu „Uzasadnienie
nadziei, która jest w nas” (1978) i  dokumentu konwergencji w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982). G³oœnym
echem odbi³a siê tak¿e obraduj¹ca pod has³em „PrzyjdŸ Królestwo Twoje”
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Melbourne (1980), która podkreœli³a rolê
Ewangelii jako „Dobrej Nowiny dla ubogich”.  Podczas konsultacji w Cziang
Maj (Tajlandia) opracowano „Wytyczne dla dialogu z przedstawicielami religii
i ideologii”, przyjête póŸniej przez Komitet Naczelny (1979). Z kolei Grupa
Robocza do Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa zorganizowa³a wielk¹ konferen-
cjê na temat „Wiara, Nauka i Przysz³oœæ” (USA 1979), która w pewnym sensie
by³a kontynuatork¹ Konferencji Genewskiej z 1966 r.

Trudna sytuacja finansowa, któr¹ Rada prze¿ywa³a miêdzy Nairobi a Van-
couver, zmusi³a j¹ do rezygnacji z realizowania niektórych programów. Kon-
trowersje wokó³ Programu Zwalczania Rasizmu, a zw³aszcza finansowania z
jego zasobów ruchów wyzwoleñczych walcz¹cych aktywnie (z broni¹ w rêku)
z systemem apartheidu, spowodowa³y zawieszenie cz³onkostwa lub wyst¹pie-
nie z ŒRK piêciu Koœcio³ów (wœród nich Armii Zbawienia, która jednak nie
zerwa³a ca³kowicie wspó³pracy)24.

VI. Vancouver 1983

VI Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w miejscowoœci kanadyjskiej Van-
couver (24 VII – 10 VIII 1983), by³o najwiêkszym z dotychczasowych œwiato-
wych spotkañ ekumenicznych: zgromadzi³o przesz³o 3000 uczestników
(w tym 847 delegatów z 304 Koœcio³ów cz³onkowskich)25. Temat g³ówny: „Je-
zus Chrystus – ¿yciem œwiata”, dyskutowany by³ w czterech aspektach:

1) ¯ycie darem Boga;
2) ¯ycie poœród œmierci;
3) ¯ycie w ca³ej jego pe³ni;
4) ¯ycie w jednoœci.

24 Von Nairobi nach  Vancouver 1975-1983. Offizieller Bericht des Zentralausschusses an die Sechste
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf 1983.

25 Bericht aus Vancouver 83. Offizieller Bericht der Sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen, 24. Juli bis 10. August 1983 in Vancouver/Kanada, W. Müller-Römheld  (red.), Frankfurt M.
1983. – Vancouver  ’83. Wybór materia³ów z VI Zgromadzenia Ogólnego  Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K.
Karski, A. Morozowski (red.),Warszawa 1984.
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W oœmiu grupach problemowych zajêto siê nastêpuj¹cymi tematami:
I. Sk³adanie œwiadectwa w podzielonym œwiecie,
II. Dzia³ania zmierzaj¹ce do jednoœci,
III. O wiêkszy wspó³udzia³ w podejmowaniu decyzji,
IV. Uzdrawianie wspó³¿ycia spo³ecznego,
V. W obronie pokoju i przetrwania,
VI. Walka o sprawiedliwoœæ i godnoœæ cz³owieka,
VII. Nauka i wychowanie we wspólnocie,
VIII. Przep³yw wiarygodnej informacji.

Wewnêtrznym spoiwem Zgromadzenia Ogólnego by³o bogate ¿ycie kulto-
we i szereg imprez przypominaj¹cych kongresy koœcielne; dziêki temu obrady
przekszta³ci³y siê w spotkanie ludu Bo¿ego z ca³ego œwiata.

Punkt kulminacyjny doœwiadczenia kultowego stanowi³a tzw. liturgia z Limy,
która ukaza³a, i¿ wszystkie wypowiedzi doktrynalne znajduj¹ ujœcie w wielbie-
niu Boga. Liturgiê tê opracowano w oparciu o dokumenty konwergencji w spra-
wie „Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego” (Lima 1982)26.

Wœród g³ównych punktów uchwalonego programu wymienia siê zarówno
d¹¿enie do wzrostu jednoœci, jak i postulat stworzenia „¿ywej i spójnej teolo-
gii” w ŒRK, która przyczyni³aby siê do „wzajemnego oddzia³ywania na siebie
ró¿nych pogl¹dów teologicznych”. Mocno podkreœlono równie¿  znaczenie
edukacji ekumenicznej. Vancouver nastawione by³o bardziej na umocnienie
dotychczasowych osi¹gniêæ ni¿ na nowe akcje i publiczne oœwiadczenia. Jed-
nak¿e w dziedzinie „pokoju i sprawiedliwoœci” da³o ono nowy impuls, potê-
piaj¹c nie tylko u¿ycie, ale ju¿ nawet „produkcjê i stacjonowanie” broni ato-
mowych jako „zbrodniê przeciw ludzkoœci”.

Komitet Naczelny (1984) dokonuj¹c oceny Zgromadzenia Ogólnego wy-
szczególni³ cztery tematy, na których powinna skoncentrowaæ siê uwaga w
najbli¿szych latach: sprawiedliwoœæ, pokój i zachowanie ca³ego stworzenia;
Ewangelia i kultura; ¿ycie duchowe; sprawa kobiet27. Po wieloletniej przerwie
nawi¹zano znowu kontakty z Koœcio³ami w Chinach.

Spoœród g³ównych przedsiêwziêæ  odnotowaæ nale¿y: Œwiatow¹ Konsulta-
cjê na temat: „Diakonia 2000 – Wezwani, aby staæ siê  bliŸnimi” (Larnaka,
Cypr, 1986), konsultacjê poœwiêcon¹ dzieleniu siê posiadanymi zasobami (El
Escorial, Hiszpania, 1987), Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ pod has³em: „B¹dŸ
wola Twoja – misja wed³ug wskazañ Chrystusa” (San   Antonio, Teksas, USA,
1989) [2.4.2.3], obrady plenarne Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a (Budapeszt,

26 Por. Ekumeniczna liturgia z Limy (wprowadzenie i przek³ad: ks. Henryk Paprocki), SiDE 1984 nr 3, s. 56-67.
27  Von Vancouver nach Canberra 1983-1990. Offizieller Bericht des Zentralausschusses an die Siebte

Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, T.F. Best (red.), Genf 1990.
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1989), a zw³aszcza Œwiatowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju
i Integralnoœci Stworzenia (Seul, Republika Korei, 1990). Wspomnieæ równie¿
nale¿y og³oszenie lat 1988-1998 dekad¹ solidarnoœci Koœcio³ów z kobietami.
   W interesuj¹cym nas okresie papie¿ Jan Pawe³ II, jako drugi zwierzchnik
Koœcio³a rzymskokatolickiego, z³o¿y³  wizytê w siedzibie ŒRK w Genewie
(1984). W 1985 r.  stanowisko sekretarza generalnego ŒRK obj¹³ Emilio Ca-
stro (ur. 1927), duchowny metodystyczny z Urugwaju.

VII. Canberra 1991

VII Zgromadzenie Ogólne w stolicy Australii Canberze (7-20 II 1991) za
g³ówny temat obrad obra³o: „PrzyjdŸ Duchu Œwiêty – odnów ca³e stworzenie”.
842 delegatów reprezentowa³o 317 Koœcio³ów cz³onkowskich28.

W czterech sekcjach rozwa¿ano ró¿ne aspekty tematu g³ównego:
I. Dawco ¿ycia – zachowaj stworzenie;
II. Duchu prawdy – wyzwól nas;
III. Duchu jednoœci – pojednaj swój lud;
IV. Duchu Œwiêty – przemieñ i uœwiêæ nas.

By³o to pierwsze zgromadzenie ogólne, które g³ównym przedmiotem swojej
refleksji uczyni³o trzeci¹ osobê Trójcy Œwiêtej. Nowe by³o równie¿ to, ¿e temat
g³ówny zosta³ sformu³owany jako modlitwa. Temat ten towarzyszy³ codziennym
nabo¿eñstwom, przygotowywanym troskliwie i eksponuj¹cym ró¿ne tradycje w
ŒRK. Nie oby³o siê równie¿ bez kontrowersji, a to szczególnie za spraw¹ kore-
añskiej teolo¿ki z Koœcio³a prezbiteriañskiego Chung Hyun Kyung, która w
swoim referacie osobê Ducha Œwiêtego zinterpretowa³a z punktu widzenia teolo-
gii kontekstualnej i feministycznej. W sposób szczególnie ostry zareagowali na
wyst¹pienie Koreanki delegaci prawos³awni, zarzucaj¹c jej synkretyzm; wœród
delegatów z Koœcio³ów protestanckich opinie by³y podzielone.

Pobo¿noœæ uczestników rozkwita³a pod potê¿nym namiotem, który mia³ przy-
pominaæ, ¿e chrzeœcijanie s¹ ludem pielgrzymuj¹cym, ludem, poœród którego
upodoba³o siê zamieszkaæ Bogu. Tu odbywa³y siê codzienne nabo¿eñstwa.

28 Im Zeichen des Heiligen Geistes: Bericht aus Canberrra 1991. Offizieller Bericht der Siebten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 7. bis 20. Februar 1991 in Canberra/Australien, W. Müller-
Römheld (red.), Frankfurt M. 1991. – K. Karski, Siódme Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów,
Canberra, Australia, 7-20 luty 1991, SiDE 1992 nr 1 s. 87-93.
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Zorganizowano specjalne sesje poœwiêcone sytuacji aborygenów i proble-
mom kobiet. Z inicjatywy Koœcio³ów australijskich odby³a siê impreza „Pod
Krzy¿em Po³udnia” poœwiêcona prezentacji dziejów Australii w ostatnich
dwustu latach.

Nad obradami zaci¹¿y³a w du¿ej mierze wojna w Zatoce Perskiej. Delegaci
byli zgodni co do jednego, ¿e Irak musi siê wycofaæ z Kuwejtu, natomiast in-
terwencja zbrojna si³ sprzymierzonych oceniana by³a przez wiêkszoœæ bardzo
krytycznie. Wœród przedstawicieli Koœcio³ów z Bliskiego Wschodu da³y siê
odczuæ silne nastroje antyizraelskie. Debata nad odpowiedni¹ deklaracj¹ trwa³a
wiele godzin, zabrak³o wiêc czasu na przedyskutowanie innych deklaracji i
apeli dotycz¹cych miêdzy innymi rdzennej ludnoœci i jej prawa do ziemi, sytu-
acji w republikach nadba³tyckich i w innych punktach zapalnych ZSRR.

Wœród nowo przyjêtych cz³onków znalaz³a siê Chiñska Rada Chrzeœcijañ-
ska, powsta³a z po³¹czenia czterech Koœcio³ów: anglikañskiego, kongregacjo-
nalnego, baptystycznego i Chrystusowego. W 1948 r. wszystkie te Koœcio³y
nale¿a³y do wspó³za³o¿ycieli ŒRK. Potem, ze wzglêdów politycznych, zosta³y
zmuszone do zerwania kontaktów miêdzynarodowych. Teraz, jako jedna orga-
nizacja koœcielna, powróci³y do rodziny ekumenicznej.

Sekretarz generalny ŒRK da³ wyraz nadziei, ¿e ju¿ podczas nastêpnego
zgromadzenia ogólnego wszyscy bêd¹ siê mogli spotkaæ przy wspólnym Stole
Pañskim. Najbli¿sze lata dowiod³y, ¿e by³a to wypowiedŸ zbyt optymistyczna.

Okres miêdzy Canberr¹ a Harare, tj. miêdzy VII a VIII Zgromadzeniem
Ogólnym (1991-1998), by³ bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze poli-
tyczno-spo³ecznym, które nie pozosta³y bez wp³ywu na dzia³alnoœæ ŒRK i po-
dejmowane przez ni¹ decyzje29. Najwa¿niejszym z nich  by³ upadek systemu
komunistycznego, na którego gruzach wiele narodów w krajach Europy Œrod-
kowo-Wschodniej uzyska³o niepodleg³oœæ pañstwow¹. Proces ten mia³ nie za-
wsze pokojowy przebieg, w niektórych przypadkach towarzyszy³y mu walki
zbrojne, których ofiar¹ padali nie tylko ¿o³nierze, ale i ludnoœæ cywilna. Nato-
miast wbrew wczeœniejszym oczekiwaniom  w sposób nadzwyczaj pokojowy
przebieg³a likwidacja systemu apartheidu w Republice Po³udniowej Afryki i
przekazanie w³adzy w tym kraju czarnej wiêkszoœci.

Koœcio³y w Europie Œrodkowo-Wschodniej mog³y po upadku systemu ko-
munistycznego przemówiæ wreszcie w³asnym g³osem. G³os ten okaza³ siê nie
zawsze przychylny dla idei ekumenicznej i ŒRK. Powa¿nie skomplikowa³y siê
stosunki Rady z jej prawos³awnymi Koœcio³ami cz³onkowskimi w tej czêœci

29 K. Karski, Œwiatowa Rada Koœcio³ów miêdzy Canberr¹ a Harare (1991-1998), w: tego¿, Protestanci i
ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci, Warszawa 2001, s. 143-188.
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Europy. Dwa z nich – bu³garski i gruziñski – zrezygnowa³y z cz³onkostwa w
ŒRK. Równie¿ dla Koœcio³a rzymskokatolickiego prawos³awni stali siê trud-
niejszym partnerem. Jednoczeœnie zaczê³y pojawiaæ siê g³osy kwestionuj¹ce
samo istnienie ŒRK i opowiadaj¹ce siê za powo³aniem w jej miejsce innego
gremium ekumenicznej wspó³pracy.

Jedn¹ z wa¿nych decyzji, podjêtych na pierwszym posiedzeniu Komitetu
Naczelnego po Canberze (1991) by³o przyjêcie nowej struktury organizacyjnej
Rady30. Opracowuj¹c j¹ postawiono sobie dwa cele: poprawê kooperacji w ra-
mach Rady i obni¿enie kosztów finansowych.

Po trzydziestoletniej przerwie zdo³ano znów zwo³aæ Œwiatow¹ Konferencjê
ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a (Santiago de Compostela, Hiszpania, 1993). Ce-
lem spotkania by³o dokonanie bilansu i jednoczeœnie ukazanie perspektyw dla
ruchu ekumenicznego. Refleksja dotyczy³a ró¿nych aspektów koinonii.

Odby³o siê tak¿e kolejna Œwiatowa Konferencja Misyjna pod has³em: „Po-
wo³ani do jednej nadziei – Ewangelia w ró¿nych kulturach” (Salvador, Bahia,
Brazylia, 1996). W oparciu o wczeœniej opracowany dokument studyjny dele-
gaci zastanawiali siê nad tym, jak ró¿ne kultury i Ewangelia oddzia³ywa³y na
siebie wzajemnie na przestrzeni wieków, a tak¿e jak dzisiaj Ewangelia mo¿e
dojœæ najlepiej do g³osu w poszczególnych kulturach.

Jednoczeœnie trwa³y prace nad opracowaniem podstaw nowego zobowi¹za-
nia ekumenicznego Koœcio³ów cz³onkowskich z okazji zbli¿aj¹cej siê 50. rocz-
nicy ŒRK. Projekt odpowiedniego dokumentu, który zatytu³owano: „Ku
wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów” by³ dys-
kutowany w Koœcio³ach, przyjêty przez Komitet Naczelny (1997) i przekazany
do akceptacji zbli¿aj¹cemu siê Zgromadzeniu Ogólnemu31.

W 1993 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ Konrad Raiser (ur.
1938), teolog luterañski z Niemiec.

VIII. Harare 1998

VIII Zgromadzenie Ogólne, obraduj¹ce w Harare, stolicy Zimbabwe (3-14
grudnia 1998), zbieg³o siê z 50. rocznic¹ utworzenia ŒRK32. Wziê³o w nim

30 Nowa struktura ŒRK, SiDE 1993 nr 1, s. 74n.
31 Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów, SiDE 2000 nr 1 s. 83-107.
32 Together on the Way. Official Report of the Eighth Assembly of the World Coucil of Churches, D. Kes-

sler (red.), Geneva 1999 – K. Karski, VIII Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ow, Harare, Zimba-
bwe, 3-14 grudnia 1998, SiDE 1999 nr 1, s. 63-79; B. Brenner, Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów w Harare, “Biuletyn Ekumeniczny” 1999 nr 1, s. 41-48.
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udzia³ 966 delegatów reprezentuj¹cych 336 Koœcio³ów. Temat g³ówny brzmia³:
„Nawróæcie siê do Boga – b¹dŸcie radoœni w nadziei”.

Zmieniono styl pracy w tym sensie, ¿e zrezygnowano z tradycyjnej pracy
sekcyjnej. W zamian za to odby³y siê dwie fazy tzw. przes³uchañ (hearings).
W fazie pierwszej uwaga skoncentrowa³a siê na pracy czterech zespo³ów pro-
gramowych ŒRK:

1) jednoœæ i odnowa;
2) ¿ycie, edukacja i misja;
3) sprawiedliwoœæ, pokój i stworzenie;
4) dzielenie siê zasobami i s³u¿ba.

W fazie drugiej zajêto siê konkretnymi tematami i kwestiami, jak: jednoœæ,
sprawiedliwoœæ i pokój, zbli¿anie siê do siebie, edukacja, œwiadectwo, soli-
darnoœæ.

Koœcio³y prawos³awne, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, ograniczy³y
aktywnoœæ podczas obrad. Wyjaœnia³y, ¿e aktualny rozdŸwiêk z ŒRK wynika
przede wszystkim z faktu, ¿e teologia protestancka dominuje w s³ownictwie,
myœli i metodach pracy Rady. Chrzeœcijanie prawos³awni patrz¹ na Radê w
dalszym ci¹gu jako na ruch o zabarwieniu zachodnim, protestanckim i liberal-
nym. Dla poprawy stosunków Zgromadzenie Ogólne podjê³o uchwa³ê w spra-
wie utworzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. uczestnictwa  Koœcio³ów  prawo-
s³awnych w pracach ŒRK.

Opisane kontrowersje sprawi³y, ¿e ŒRK zrezygnowa³a z pierwotnych pla-
nów powo³ania pierwszej kobiety na stanowisko przewodnicz¹cego Komitetu
Naczelnego. Poproszono dotychczasowego przewodnicz¹cego, katolikosa Ko-
œcio³a ormiañskiego z Libanu Arama I Keshishiana (ur. 1947), który ma ³ago-
dz¹cy wp³yw na wspó³wyznawców, aby ponownie obj¹³ to stanowisko.

Oczekiwano wczeœniej, ¿e delegaci przyjm¹ uroczyœcie deklaracjê „Ku
wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji ŒRK” jako ekumeniczn¹ kartê dla 21.
stulecia. Wiêkszoœæ mówców prawos³awnych zareagowa³a  jednak nieprzy-
chylnie na ten dokument. Skoñczy³o siê wiêc na zaleceniu dla Koœcio³ów
cz³onkowskich, stwierdzaj¹cym, ¿e praca nad tym dokumentem zosta³a
wprawdzie zakoñczona, lecz jego przyjêcie w ¿yciu Koœcio³ów i ŒRK pozosta-
nie procesem, który obejmie równie¿ dalsze wyjaœnienia, korektury i uzupe³-
nienia.

Dyskutowano nad nowymi formami wspó³pracy ekumenicznej. Wyra¿ono
opiniê, ¿e zasada kierowania poprzez decyzjê wiêkszoœci, praktykowana od
utworzenia ŒRK, nie musi byæ koniecznie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w nastêpnym
tysi¹cleciu. Trzeba to bêdzie uwzglêdniæ szczególnie wówczas, gdy ruch
ekumeniczny bêdzie chcia³ siê otworzyæ na nowe Koœcio³y i wspólnoty. Po-
jawi³a siê tak¿e idea utworzenia forum Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañ-
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skich, obejmuj¹cego tak¿e te Koœcio³y, które nie nale¿¹ do ŒRK. Zaaprobo-
wano przygotowania do utworzenia tego gremium, z którym wspó³pracowa-
³yby m. in. Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i ewangelikalne oraz Koœció³ rzym-
skokatolicki.

Prezydent RPA Nelson Mandela zwracaj¹c siê do uczestników obrad stwier-
dzi³, ¿e narody Afryki po³udniowej zachowaj¹ w sta³ej pamiêci prawdziw¹ so-
lidarnoœæ ŒRK w walce o wyzwolenie.  Przyjmuj¹c przed 30 laty Program
Zwalczania Rasizmu Rada wesz³a na dziewiczy teren  staj¹c jednoznacznie po
stronie uciskanych. Dzisiaj ŒRK jest wezwana do okazania takiego samego
zaanga¿owania w znacznie trudniejszej walce o rozwój i obronê demokracji33.

Nied³ugo po Harare rozpoczê³a dzia³alnoœæ Komisja nadzwyczajna ds.
uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK. Plonem jej kilkulet-
niej pracy by³ Raport koñcowy (2002), który spotka³ siê z niejednoznacznym
przyjêciem w Koœcio³ach cz³onkowskich. ŒRK prowadzi³a równie¿ rozmowy z
reprezentantami Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, które w zdecydowanej wiêk-
szoœci trzymaj¹ siê z dala od d¹¿eñ ekumenicznych. Z myœl¹ o poszerzeniu
grona uczestników dialogu miêdzywyznaniowego i bardziej adekwatnej reak-
cji na wyzwania wspó³czesnego œwiata zorganizowano w Libanie konsultacjê
w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego (2003)34.

Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a odby³a swoje posiedzenie plenarne w Ku-
ala Lumpur (Malezja, 2004). By³ to pierwszy przypadek zwo³ania obrad tego
gremium w kraju o wiêkszoœci muzu³mañskiej.  Fakt ten znalaz³ odbicie w po-
rz¹dku obrad – jeden z g³ównych referatów zaj¹³ siê zagadnieniem teologii
pluralizmu religijnego, tj. kwesti¹, która w pracy Wiary i Ustroju nie odgrywa-
³a dotychczas istotnej roli.

Z kolei  Komisja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji  zwo³a³a tym razem
swoj¹ XII Œwiatow¹ Konferencjê Misyjn¹ po raz pierwszy w kraju zdominowa-
nym przez tradycjê prawos³awn¹. Obrady w Atenach (2005) toczy³y siê  pod
has³em:  „Powo³ani w Chrystusie, aby byæ wspólnot¹ pojednania i uzdrowienia”.

Z dzia³añ o charakterze polityczno-spo³ecznym na szczególn¹ uwagê zas³ugu-
je og³oszenie lat 2001-2010 dekad¹ przezwyciê¿ania przemocy35. ŒRK opubliko-
wa³a  tak¿e nowe Wytyczne dla dialogu i stosunków z wyznawcami innych   re-
ligii. Permanentne problemy finansowe zmusi³y j¹ do kolejnej restrukturyzacji.

Na pocz¹tku 2004 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ teolog meto-
dystyczny z Kenii Samuel Kobia (ur. 1947).

33 Harare, s. 227nn.
34 Konsultacja w sprawie nowego kszta³tu ruchu ekumenicznego, Antelias, Liban, 17-20 listopada 2003:

Komunikat, SiDE 2004 nr 1 (54), s. 87-93.
35 Por. Obrady Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Genewa, Szwajcaria, 26 sierpnia – 3

wrzeœnia 1999, SiDE 1999 nr 2, s. 141n.; 2.4.3.2.
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IX.  Porto Alegre 2006

IX Zgromadzenie Ogólne, które odby³o siê w Porto Alegre (Brazylia) w
dniach 14-23 lutego 2006 r., jako temat g³ówny obra³o: „Bo¿e, ³ask¹  Twoj¹
przemieñ œwiat”. 691 delegatów reprezentowa³o 348 Koœcio³ów cz³onkow-
skich. Obrady toczy³y siê w murach uniwersytetu katolickiego. Koœció³ Rzym-
skokatolicki by³ reprezentowany przez 19 obserwatorów. Papie¿ Benedykt
XVI w przes³aniu do uczestników obrad, które odczyta³ kard. Walter Kasper,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, powiedzia³: „Po 40
latach owocnej wspó³pracy chcemy kontynuowaæ tê obiecuj¹c¹, pe³n¹ nadziei
drogê, wzmagaj¹c wysi³ki, by osi¹gn¹æ jednoœæ chrzeœcijan w g³oszeniu Ewan-
gelii”36.  By³o to pierwsze spotkanie tego gremium na kontynencie po³udnio-
woamerykañskim.

Du¿¹ rolê podczas obrad odegra³y tzw. mutirão37, które da³y sposobnoœæ do
œwiêtowania, prezentacji i dyskusji na aktualne tematy. Delegaci przyjêli zre-
widowane teksty konstytucji i statutu ŒRK, przewiduj¹ce odt¹d podejmowanie
decyzji w wyniku dochodzenia do konsensu oraz nowe kryteria cz³onkostwa.
Zmiany te wynik³y z powa¿nych zastrze¿eñ, zg³aszanych przez prawos³awne
Koœcio³y cz³onkowskie pod adresem dotychczasowych procedur podejmowa-
nia decyzji, ich celem jest œciœlejsze zwi¹zanie z ŒRK Koœcio³ów wywodz¹-
cych siê z ró¿nych kultur i tradycji. Szczególnie du¿o miejsca poœwiêcono, jak
zwykle, sprawie jednoœci Koœcio³ów. W przyjêtym dokumencie „Powo³ani,
aby byæ jednym Koœcio³em” wzywa siê Koœcio³y cz³onkowskie do prioryteto-
wego traktowania jednoœci, katolickoœci, chrztu i modlitwy. Delegaci wezwali
do nowych wysi³ków na rzecz widzialnej jednoœci Koœcio³a, która umo¿liwi
ruchowi ekumenicznemu przekazanie œwiatu ”jednolitego, przepe³nionego
bogactwem ³aski duchowego orêdzia wiary chrzeœcijañskiej”38.

Zgromadzenie Ogólne opowiedzia³o siê za zintensyfikowaniem wspó³pracy
z Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi. Delegaci
stwierdzili te¿ zgodnie, ¿e zachodzi potrzeba rozwoju kontaktów z innymi gru-
pami koœcielnymi, prowadz¹ca do „polepszonej wspó³pracy i zintegrowania
poselstwa” wszystkich si³ ekumenicznych. Udzielono te¿ poparcia propozycji
sekretarza generalnego, aby  przysz³e  zgromadzenia  ogólne ŒRK by³y zwo³y-
wane wspólnie z innymi œwiatowymi wspólnotami chrzeœcijañskimi. W zwi¹z-
ku z szybkimi zmianami, dokonuj¹cymi siê w Koœciele i spo³eczeñstwie, oraz

36 Cyt. za: SiDE 206 nr 1-2, s. 11.
37 W jêzyku miejscowej ludnoœci s³owo to oznacza „miejsce spotkañ”, „mo¿liwoœæ pracy wspólnotowej

dla realizacji wspólnego celu”.
38 Polski przek³ad w: SiDE 2006 nr 1-2, s. 65-71.
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pogarszaj¹c¹ siê sytuacj¹ finansow¹ postanowiono pracê ŒRK ograniczyæ do
kilku kluczowych tematów oraz nadaæ jej bardziej klarowny profil. Ujêto to w
s³owach: „Robiæ mniej, ale lepiej”. Odnoœnie do przysz³ej dzia³alnoœci sformu-
³owano cztery priorytety:

1) jednoœæ, duchowoœæ i misja;
2) edukacja ekumeniczna (zw³aszcza m³odych ludzi);
3) sprawiedliwoœæ globalna;
4) wiarygodny g³os w ¿yciu publicznym i œwiadectwo prorockie w œwiecie39.

Obrady zbieg³y siê z po³ow¹ dekady przezwyciê¿ania przemocy, og³oszon¹
przez ŒRK w 2001 roku. Fakt ten uczczono nocnym marszem z pochodniami
w centrum Porto Alegre, podczas którego og³oszono, ¿e w roku 2006 szczegól-
ne pilnie wszelkie akty przemocy bêd¹ monitorowane w Ameryce £aciñskiej.
Delegaci ustosunkowali siê do wielu tematów polityki miêdzynarodowej.
Przyjêto rezolucje na temat obowi¹zku ochrony zagro¿onych grup ludnoœci,
terroryzmu, jego zwalczania i praw cz³owieka, rozbrojenia atomowego, Ame-
ryki £aciñskiej, prawa dostêpu do wody i reformy ONZ. W reakcji na akty
przemocy w zwi¹zku z opublikowaniem w Danii i innych krajach europejskich
karykatur proroka Mahometa, Zgromadzenie Ogólne wypowiedzia³o siê za po-
trzeb¹ odpowiedzialnego dzia³ania i dialogu z wyznawcami innych religii.

Delegaci wybrali 8-osobowe Prezydium i 150-osobowy Komitet Naczelny;
na jego czele stan¹³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Brazylii
– ks. dr Walter Altmann (ur. 1944). Tradycyjnym zwyczajem wyniki obrad
podsumowano w Pos³aniu, bêd¹cym zaproszeniem Koœcio³ów i œwiata do
wspólnej modlitwy o przemianê40.

Na pocz¹tku 2010 r. stanowisko sekretarza generalnego obj¹³ ks. Olav Fyk-
se Tveit (ur. 1960), teolog luterañski z Norwegii.

Karol Karski

39 Tam¿e, s. 16.
40 Polski przek³ad: tam¿e, s. 103-105.



93

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA ŒRK i KR

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

I KOŒCIO£A RZYMSKOKATOLICKIEGO

DZIEWI¥TY OFICJALNY RAPORT
2007 – 2012

Przyjmowaæ jedni drugich w imieniu Chrystusa

Spis treœci

Przedmowa Wspó³-Przewodnicz¹cych
I.  Wprowadzenie
II.  Wzrost zaufania we wzajemnych stosunkach
III. Wspó³praca miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Œwiatow¹ Rad¹

Koœcio³ów
A. Wiara i Ustrój
B. Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan
C. Misja i Ewangelizacja
D. Wspó³praca ekumeniczna wœród m³odych ludzi
E. Edukacja ekumeniczna, Bossey
F. Dialog miêdzyreligijny
G. Sprawiedliwoœæ, pokój, stworzenie i prawa cz³owieka
H. Miêdzynarodowa ekumeniczna konwokacja pokojowa
I. Ekumenia w XXI wieku



94

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

IV.  Wspólna Grupa Robocza
A.  Istota i charakter Wspólnej Grupy Roboczej
B.  Praca Wspólnej Grupy Roboczej 2007 – 2012
C.  Dokumenty studyjne
a.  Recepcja: klucz do postêpu ekumenicznego
b.  Byæ odnowionym w Duchu: duchowe korzenie ekumenii
D.  Koœció³ w ¿yciu m³odych ludzi i m³odzi ludzie w ¿yciu Koœcio³a
E.  Dyskusja na temat migracji
V.  Perspektywy na przysz³oœæ (2013 – 2020)
VI. Cz³onkowie Wspólnej Grupy Roboczej (2007 – 2012)
VII.Za³¹czniki
A.  Recepcja: klucz do postêpu ekumenicznego
B.  Byæ odnowionym w Duchu: duchowe korzenie ekumenii
C.  Koœció³ w ¿yciu m³odych ludzi i m³odzi ludzie w ¿yciu Koœcio³a

Przedmowa Wspó³-Przewodnicz¹cych

„Przyjmowaæ jedni drugich w imieniu Chrystusa”
Wybraliœmy to motto dla Dziewi¹tego Raportu Wspólnej Grupy Roboczej.

Reflektuje ono jakoœæ naszego bycia ze sob¹ jako grupy i nasz¹ wzajemn¹ rela-
cjê jako wspó³-przewodnicz¹cych. Na naszej wspólnej drodze podczas tego
mandatu Wspólnej Grupy Roboczej miêdzy zgromadzeniami ogólnymi Œwia-
towej Rady Koœcio³ów (ŒRK) w 2006 r. w Porto Alegre (Brazylia) a 2013 r. w
Pusan (Republika Korei) pog³êbiliœmy nasz¹ przyjaŸñ i wzajemne uznanie dla
wiedzy, m¹droœci i jakoœci przywódczej drugiego partnera. By³o dla nas za-
szczytnym zadaniem kierowanie tym instrumentem kooperacji miêdzy ŒRK a
Koœcio³em Rzymskokatolickim, który jest owocem Soboru Watykañskiego II.
Jesteœmy wdziêczni za poparcie, które zosta³o nam zapewnione przez repre-
zentantów obu organizacji patronuj¹cych Grupie, Sekretariatowi ŒRK w Gene-
wie i Papieskiej Radzie ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie.

„Przyjmowaæ siê nawzajem w imieniu Chrystusa” zosta³o wybrane jako
motto, gdy¿ istotnym projektem roboczym naszej Grupy by³o studium poœwiê-
cone recepcji wyników dialogów ekumenicznych. Poprzez to studium chcieli-
byœmy dzieliæ siê radoœci¹ z innymi na temat tego, co zosta³o osi¹gniête w mi-
nionych dziesiêcioleciach oraz wyraziæ nasz respekt i nasz¹ wdziêcznoœæ wo-
bec wszystkich, którzy byli zaanga¿owani w te d¹¿enia. Mamy nadziejê, ¿e to
studium zmotywuje studentki i studentów oraz m³odych naukowców do konty-
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nuowania tej pracy, gdy¿ jako wierna odpowiedŸ na modlitwê Jezusa Chrystu-
sa, aby wszyscy byli jedno (J 17, 21), nie by³a ona daremna. Nie jest to jednak
tylko zadanie dla nauki i ekspertów. Istnieje wiele sposobów pielêgnowania i
pog³êbiania duchowych korzeni ekumenii, tak aby Koœcio³y i chrzeœcijanie od-
kryli, jak wiele maj¹ wspólnego w swojej wierze w Chrystusa. Grupa chcia³a
to podkreœliæ przez dalszy dokument studyjny, który towarzyszy tekstowi, po-
œwiêcony recepcji.

Mandat Wspólnej Grupy Roboczej dobieg³ koñca. Raport zostanie przed³o-
¿ony X Zgromadzeniu Ogólnemu ŒRK.  Pokazuje on, ¿e jedna z najwiêkszych
wartoœci Wspólnej Grupy Roboczej nie polega jedynie na pracy, jaka zosta³a
wykonana, lecz na relacjach, które by³y pog³êbiane, oraz na wielu okazjach
podczas posiedzeñ plenarnych i spotkaniach mniejszego komitetu wykonaw-
czego dla dialogu  i wspólnej analizy stale zmieniaj¹cego siê kontekstu ekume-
nii i ¿ycia Koœcio³ów. Jesteœmy wdziêczni tym, którzy przed blisko pó³ wie-
kiem utworzyli Wspóln¹ Grupê Robocz¹ i wysoko cenimy fakt jej istnienia.
Mamy nadziejê i modlimy siê o to, by w dalszym ci¹gu wzmacnia³a stosunki
miêdzy ŒRK a Koœcio³em katolickim dla po¿ytku wszystkich, którzy wierz¹ w
Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. W Nim jesteœmy pojednani z Bo-
giem oraz przyjêci jako dzieci i mieszkañcy przysz³ego Królestwa Bo¿ego.

Metropolita Nifon Arcybiskup Diarmuid Martin
Arcybiskup Targoviste Arcybiskup Dublina

I. Wprowadzenie

Wspólna Grupa Robocza s³u¿y jako wa¿ny i sprawny instrument krzewienia
wspó³pracy miêdzy jej organizacjami patronackimi, tj. Papiesk¹ Rad¹ ds. Jed-
noœci Chrzeœcijan (PRJCh) i Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK). W nawi¹zaniu
do Dekretu o ekumenizmie Soboru Watykañskiego II (Unitatis Redintegratio,
1964) powo³ana zosta³a do ¿ycia Wspólna Grupa Robocza w 1965 r. wspólnie
przez PRJCh (wówczas: Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan) i ŒRK. Odt¹d
odbywa³y siê regularne spotkania WGR. Jest ona forum, na którym organiza-
cje patronackie podejmuj¹ wa¿ne tematy zwi¹zane z ich relacjami i gdzie ich
przedstawiciele dziel¹ siê ze sob¹ doœwiadczeniami swoich Koœcio³ów oraz
omawiaj¹ wspólne zaanga¿owanie w ruchu ekumenicznym; zarówno Koœció³
Rzymskokatolicki (KRK) jak równie¿ ŒRK zobowi¹za³y siê do realizacji celu
pe³nej widzialnej jednoœci Koœcio³a.
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Wspólna Grupa Robocza  funkcjonuje jako grupa o zasiêgu œwiatowym
wnosz¹ca wk³ad do dzia³añ na p³aszczyŸnie regionalnej i lokalnej. Wype³niaj¹c
mandat IX Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Porto Alegre (Brazylia, 2006) a¿
do X Zgromadzenia Ogólnego w Pusan (Korea, 2013) ka¿da organizacja patro-
nacka mianowa³a do Wspólnej Grupy Roboczej 18 cz³onków o ró¿nych do-
œwiadczeniach pastoralnych i ekumenicznych oraz wywodz¹cych siê z ró¿nych
regionów œwiata. Kierowana przez dwóch wspó³-moderatorów spotka³a siê
piêciokrotnie na posiedzeniach plenarnych. Wspó³-moderatorzy, przedstawi-
ciele organizacji patronackich, wspó³-sekretarze oraz dyrektor Komisji Wiara i
Ustrój i rzymskokatolicka konsultantka z wydzia³u ds. misji ŒRK tworzyli gru-
pê wykonawcz¹, która spotyka³a siê dwa razy w roku. Grupa wykonawcza do-
zorowa³a pracê Wspólnej Grupy Roboczej miêdzy posiedzeniami plenarnymi
oraz przygotowywa³a porz¹dek obrad i materia³y.

Poniewa¿ Wspólna Grupa Robocza podjê³a swoj¹ pracê dopiero w 2008 r.,
nadrabia³a powsta³e opóŸnienie przez odbycie w 2008 r. dwóch posiedzeñ ple-
narnych w Genewie i Rzymie. Przy okazji wziê³a pod uwagê propozycjê po-
czynion¹ podczas obchodów  40. rocznicy w Bossey, aby ka¿da przysz³a
Wspólna Grupa Robocza, zw³aszcza na pocz¹tku sprawowanego przez siebie
mandatu, poœwiêci³a pewien czas zapoznaniu siê ze strukturami organizacji
patronackich oraz budowaniu zmys³u pracy zespo³owej i wspólnego zaanga¿o-
wania duchowego.

Spotykaj¹c siê w kolejnych latach w Kordobie (Hiszpania, 2009), Saidnaya
(Syria, 2010) i Rabacie (Malta, 2011), Wspólna Grupa Robocza podjê³a w³asn¹
„ekumeniczn¹ pielgrzymkê”, podczas której zetknê³a siê z realiami ¿ycia Ko-
œcio³ów w tych krajach i ich ekumenicznymi inicjatywami. W Kordobie Grupa
by³a pod wra¿eniem inspiruj¹cej pracy w zakresie szkolenia i edukacji ekume-
nicznej, która jest tak niezbêdna dla przysz³oœci ruchu ekumenicznego. Przy-
jaŸñ i goœcinnoœæ wystêpuj¹ca miêdzy trzema patriarchami i innymi przywód-
cami koœcielnymi w Saidnaya oraz ich troska o migrantów i uchodŸców jak
równie¿ o m³odzie¿ zrobi³y wra¿enie na cz³onkach Wspólnej Grupy Roboczej,
którzy modlili siê za nich w trudnym czasie, jaki nast¹pi³ w Syrii w latach
2011, 2012 i 2013. Na Malcie Grupa z pierwszej rêki dowiedzia³a siê o pracy
Koœcio³ów wœród migrantów i uchodŸców,  przybywaj¹cych drog¹ morsk¹ z
Afryki pó³nocnej.

Grupa jest szczerze wdziêczna tym wszystkim, którzy byli tak szczodrymi
gospodarzami, dziel¹c siê swoimi tradycjami religijnymi, doœwiadczeniami
ekumenicznymi i wyzwaniami, tj. archidiecezji Kordoby (Hiszpania), Patriar-
chatowi prawos³awnemu Antiochii i ca³ego Wschodu w Damaszku (Syria) i
archidiecezji na Malcie (Malta). Na zaproszenie obu wspó³-przewodnicz¹cych
grupa wykonawcza spotyka³a siê nie tylko w Rzymie i Genewie, lecz tak¿e w
archidiecezjach Dublina (Irlandia) i Targoviste (Rumunia).
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Z perspektywy zmieniaj¹cego siê koœcielnego krajobrazu na pocz¹tku XXI
stulecia oraz wyzwañ, którymi Koœcio³y s¹ konfrontowane w swoim poszuki-
waniu widzialnej jednoœci i jednego wspólnego œwiadectwa dla œwiata, Wspól-
na Grupa Robocza ju¿ na posiedzeniu plenarnym w Genewie (2008) stwierdzi-
³a: organizacje patronackie maj¹ wspólny interes, by pog³êbiæ wspólnotê Ko-
œcio³ów i popieraæ edukacjê ekumeniczn¹, która opiera siê na wynikach
dialogu ekumenicznego, anga¿uje m³odych ludzi i jest inspirowana przez obec-
noœæ migrantów, którzy rzucaj¹ wyzwanie fa³szywemu skupianiu uwagi przez
wspólnoty i Koœcio³y lokalne na w³asnych problemach. W wyborze tematów
studiów i refleksji znalaz³o to swoje odbicie: w studiach dotycz¹cych recepcji i
duchowych korzeni ekumenii1  oraz w refleksji nad m³odzie¿¹. Poza tym
Wspólna Grupa  Robocza dyskutowa³a nad podstawowymi przyczynami mi-
gracji oraz ich oddzia³ywaniem na ¿ycie ludzi, wspólnot i Koœcio³ów.

Niniejszy Raport przedstawia inicjatywy Wspólnej Grupy Roboczej w mi-
nionych latach, obejmuje tak¿e dwa dokumenty studyjne i przemyœlenia na te-
mat roli m³odzie¿y w Koœciele. Przedk³adamy te teksty organizacjom patro-
nackim w nadziei, ¿e zostan¹ przyjête przez Koœcio³y i chrzeœcijan na ca³ym
œwiecie, inspiruj¹c je podczas w³asnej ekumenicznej podró¿y. Nasza piel-
grzymka jako Wspólnej Grupy Roboczej ogromnie wzbogaci³a nasz¹ ducho-
woœæ i nasze rozumienie ekumenii oraz umocni³a dalej nasze przekonanie, ¿e
jesteœmy powo³ani, by stanowiæ jednoœæ w Chrystusie.

II. Wzrost zaufania we wzajemnych stosunkach

Wspólna Grupa Robocza nie tylko wspiera³a kooperacjê miêdzy obiema or-
ganizacjami patronackimi, lecz tak¿e przyczyni³a siê do wzrostu zaufania i
wspó³pracy z innymi Koœcio³ami i partnerami ekumenicznymi w jednym ruchu
ekumenicznym.

Ten aspekt jest bardzo wa¿ny w kontekœcie szybko zmieniaj¹cego siê krajo-
brazu koœcielnego, charakteryzuj¹cego siê wzrostem Koœcio³ów zielonoœwi¹t-
kowych i charyzmatycznych, g³êboko siêgaj¹cymi przesuniêciami geopolitycz-
nymi w ostatnich dziesiêcioleciach, niszcz¹cymi skutkami zmiany klimatu i
kryzysów finansowych, konfliktami w odniesieniu do wartoœci i personalnej

1 Por. tak¿e dwie publikacje kardyna³a Waltera Kaspera: Die Früchte ernten. Grundlagen christlichen
Glaubens, Leipzig/Paderborn 2011 i A Handbook of Spirituals Ecumenism, New York: New York City Press,
2007 (pierwsze wydanie: 2006).
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etyki, przemoc¹ w i poœród ró¿nych wspólnot religijnych oraz rosn¹c¹ ko-
niecznoœci¹ towarzyszenia wspólnotom chrzeœcijañskim w sytuacjach konflik-
towych. Te wyzwania domagaj¹ siê, ¿eby Koœcio³y odnowi³y swoje zobowi¹-
zanie ekumeniczne w odniesieniu do wspólnego œwiadectwa i poszukiwania
widzialnej jednoœci Koœcio³a. We wszystkich naszych staraniach jako Wspól-
nej Grupy Roboczej centraln¹ pozycjê zajmowa³a i zajmuje jednoœæ, której
Chrystus pragnie dla swojego Koœcio³a.

Koœció³ Rzymskokatolicki i Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK wspiera³y wspól-
nie stosunki z ewangelika³ami, Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i charyzma-
tycznymi – równie¿ przez wspó³pracê w Globalnym Forum Chrzeœcijañskim,
lecz tak¿e przez wiele innych inicjatyw, np. uroczyste obchody stulecia Œwia-
towej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 2010 r., uczestnictwo we Wspól-
nej Grupie Doradczej ŒRK z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi, wspó³pracê z
Konferencj¹ Sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich, Wspólnym
Komitetem Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich i ŒRK oraz przez opubli-
kowanie dokumentu Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym:
Zalecenia w sprawie kodeksu postêpowania2 , który zosta³ przedstawiony opi-
nii publicznej przez ŒRK wspólnie z Papiesk¹ Rad¹ dla Dialogu Miêdzyreligij-
nego (PCID) i Œwiatowym Aliansem Ewangelikalnym (WEA).

Jakoœæ pielêgnowanych stosunków przez Wspóln¹ Grupê Robocz¹ sk³oni³a
ŒRK do zintensyfikowania swojej nadzwyczaj po¿ytecznej wspó³pracy z Œwia-
towymi Wspólnotami Chrzeœcijañskimi i zaoferowania Koœcio³om i partnerom
ekumenicznym nie bêd¹cym cz³onkami ŒRK nowej przestrzeni dla refleksji
nad ekumeni¹ w XXI w. i przygotowaniami do zbli¿aj¹cego siê X Zgromadze-
nia Ogólnego ŒRK w Busan w 2013 r. W obu przypadkach utworzono komite-
ty, w których reprezentowane by³o szerokie spektrum Koœcio³ów wykraczaj¹ce
poza cz³onkostwo w ŒRK; w ramach tego spektrum ekumeniczni partnerzy
byli pe³noprawnymi cz³onkami. Dziêki temu ŒRK mog³a siê oprzeæ na znako-
mitej wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim oraz coraz bardziej wcho-
dziæ tak¿e w kontakt z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi  w Komisji Wiara i
Ustrój (F&O) oraz  w Komisji Misji Œwiatowej i Ewangelizacji (CWME).

Co mog³o staæ siê wyzwaniem, sta³o siê okazj¹ do zacieœnienia stosunków:
zarówno PRJCh jak te¿ ŒRK zmieni³y swoje kierownictwo w okresie tego
mandatu Wspólnej Grupy Roboczej. Ks. dr Olav Fykse Tveit zosta³ nastêpc¹
ks. Samuela Kobii jako sekretarz generalny ŒRK; kardyna³ Kurt Koch zast¹pi³
kardyna³a Waltera Kaspera na stanowisku prezydenta PRJCh. Krótko po objê-
ciu urzêdu w styczniu 2010 ks. dr Tveit odwiedzi³ kard. Kaspera w Rzymie i
póŸniej w tym samym roku z okazji wizyty w Rzymie spotka³ siê z kard. Ko-

2 http:/www.oikoumene.org./fileadmin/files/wcc.main/2011pdfs/Christian Witness_recommendations.pdf
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chem, a tak¿e zosta³ przyjêty na prywatnej audiencji przez papie¿a Benedykta
XVI. Papie¿ Benedykt XVI i ks. dr Tveit wyrazili sw¹ wspóln¹ troskê o wi-
dzialn¹ jednoœæ Koœcio³a  jako daru i powo³ania naszego Pana i Zbawiciela Je-
zusa Chrystusa3. Kard. Koch odwiedzi³ ŒRK w maju 2011 r. i podkreœli³ po-
nownie nieodwo³alne zobowi¹zanie Koœcio³a Rzymskokatolickiego wobec
ekumenii4.

Wa¿ne wydarzenia podczas tego dziewi¹tego mandatu Wspólnej Grupy Ro-
boczej stworzy³y dalsze okazje  do pog³êbienia stosunków i do wspólnego
œwiadectwa w sprawie jednoœci Koœcio³a, misji i pokoju na œwiecie.
 17 lutego 2008 r. ŒRK obchodzi³a swoj¹ 60. rocznicê nabo¿eñstwem

S³owa Bo¿ego w katedrze œw. Piotra w Genewie i posiedzeniem plenarnym
Komitetu Naczelnego ŒRK w Centrum Ekumenicznym. Patriarcha ekumenicz-
ny Konstantynopola, Bart³omiej I, przypomnia³ zebranym na nabo¿eñstwie
„trzy filary” jednoœci, œwiadectwa i s³u¿by, na których jest zbudowana ŒRK.
Biskup Brian Farrell, sekretarz PRJCh, reprezentowa³ Koœció³ Rzymskokato-
licki i przekaza³ pozdrowienia papie¿a Benedykta XVI.
 100. rocznica Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan w styczniu

2008 r. by³a silnym znakiem wspólnego zobowi¹zania na rzecz widzialnej jed-
noœci Koœcio³a jak te¿ przypomnieniem, ¿e ekumenia ma swoje korzenie  we
wspólnej modlitwie chrzeœcijan ró¿nych tradycji jako odpowiedŸ na modlitwê
Chrystusa, by Jego uczniowie stanowili jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21).
W uznaniu wielu lat wspólnego przygotowywania Tygodnia Modlitwy o Jed-
noœæ Chrzeœcijan przez PRJCh i ŒRK sekretarz generalny ŒRK ks. Samuel
Kobia zosta³ zaproszony do uczestnictwa w uroczystoœci finalnej obchodów,
któr¹ by³y nieszpory w antycznej bazylice Œw. Paw³a za Murami pod przewod-
nictwem papie¿a Benedykta XVI5. By³ to bardzo  cenny moment duchowej
wspólnoty w modlitwie i nabo¿eñstwie, w którym sekretarz generalny ŒRK
skierowa³ s³owo do papie¿a i zgromadzonych na nabo¿eñstwie. Ta uroczystoœæ
jak i audiencja prywatna udzielona przez papie¿a Benedykta XVI, podczas
której mówi³ o potrzebie  skupienia uwagi na recepcji, charakteryzowa³y
pierwsze posiedzenie plenarne Wspólnej Grupy Roboczej w styczniu 2008 r. w
Rzymie.
 W duchu deklaracji Zgromadzenia Ogólnego (2006) na temat eklezjolo-

gii „Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em”, zebra³o siê plenum Komisji Wiara i
Ustrój w paŸdzierniku 2009 r. w Akademii Prawos³awnej na Krecie. Pod kie-

3 http:/www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/pope-benedict-and-wccc-lea.
html

4 http:/www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/cardinal-koch-sounds-a.html
5 http:/www.oikoumene.org/en/news/news-management/eng/a/article/1634/pope-benedict-xvi-and-wcc.

html?tx_ttnewsf
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rownictwem przewodnicz¹cego, metropolity Vasiliosa z Konstancji, wraz z
goœæmi i doradcami, cz³onkowie spotkali siê z biskupami, duchownymi i
wiernymi lokalnych diecezji prawos³awnych, parafii i wspólnot klasztornych
Koœcio³a na Krecie. Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I zaszczyci³ pierwsze
posiedzenie plenarne swoj¹ obecnoœci¹ i wyg³osi³ przemówienie powitalne.
Uwidoczni³y siê znowu o¿ywione stosunki miêdzy komisjami: Wiary i
Ustroju oraz Misji i Ewangelizacji. Grupy robocze zajê³y siê bie¿¹cymi stu-
diami komisji na temat istoty i misji Koœcio³a, Ÿróde³ autorytetu, jednej i wie-
lu tradycji, jak równie¿ dochodzenia w Koœcio³ach do decyzji w sprawach
etycznych.
 Przygotowania do obchodów stulecia Œwiatowej Konferencji Misyjnej

w Edynburgu w 2010 r. stworzy³y dalsz¹ okazjê do wspó³pracy. W grupie
przygotowawczej reprezentowane by³o szerokie spektrum tradycji chrzeœci-
jañskich, jej celem by³o budowanie mostów w ruchu misyjnym, który po-
dzieli³ siê, gdy Miêdzynarodowa Rada Misyjna w 1961 r. przyst¹pi³a do
ŒRK. Zarówno PRJCh jak równie¿ ŒRK wskazywali na niezbêdn¹ ³¹cznoœæ
miêdzy misj¹ a jednoœci¹, która dla organizatorów Œwiatowej Konferencji
Misyjnej w 1910 r.6 by³a tak wa¿na. Ta konferencja z 1910 r. jest uznawana
za pocz¹tek wspó³czesnego ruchu ekumenicznego. By³a ona nie tylko genez¹
Miêdzynarodowej Rady Misyjnej, lecz tak¿e ruchów Wiara i Ustrój
oraz Praktycznego Chrzeœcijañstwa, tj. klasycznych nurtów ruchu ekume-
nicznego7.
 ŒRK wys³a³a pozdrowienia z okazji uroczystego aktu 50. rocznicy

PRJCh (2010), a znani przywódcy koœcielni i ekumeniœci, kard. Walter Kasper,
arcybiskup Rowan Williams z Canterbury i metropolita Jan z Pergamonu
przedstawili wa¿ne referaty.
 PRJCh wys³a³a delegacjê na Miêdzynarodow¹ Ekumeniczn¹ Konwoka-

cjê Pokojow¹ w Kingston (Jamajka) w 2011 r. Konwokacja ta by³a punktem
kulminacyjnym Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy, og³oszonej w 2001 r. jako
inicjatywa ŒRK8. Ponad tysi¹c uczestników zgromadzi³o siê w Kingston na tej
uroczystoœci wype³nionej wyst¹pieniami Koœcio³ów i partnerów ekumenicz-
nych na temat Dekady; uczestnicy dzielili siê doœwiadczeniami ze swojego
w³asnego zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwego pokoju oraz zachêcali siê
wzajemnie do odnowienia zobowi¹zania Koœcio³ów w sprawie biernego oporu,
pokoju i sprawiedliwoœci.

6 Warto wspomnieæ, ¿e nowa Papieska Rada dla Nowej Ewangelizacji powsta³a w roku obchodów
100-lecia Konferencji w Edynburgu.

7 http://www.edinburgh2010.org/; http://edinburgh2010.oikoumene.org/en/news/en/browse/1/article/
4645/pope-benedict-xvi-sends-g.html

8 http://www.ovrecomingvilence,org
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 Na zaproszenie papie¿a Benedykta XVI sekretarz generalny ŒRK, ks.
dr Olav Fykse Tveit uczestniczy³ w paŸdzierniku 2011 r. w Œwiatowym Dniu
Modlitwy o Pokój w Asy¿u. Wspólnie z przywódcami koœcielnymi i przed-
stawicielami innych religii ks. dr Tveit wezwa³ chrzeœcijan, by modlili siê i
dzia³ali na rzecz pokoju i pojednania i by religii nie nadu¿ywali dla uspra-
wiedliwienia przemocy.
 Komisja Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK odby³a w marcu 2012 r.

w Manili (Filipiny) w okresie przed Zgromadzeniem Ogólnym wiêksze po-
siedzenie poœwiêcone misji. Jej temat: „Wspólnie dla ¿ycia: misja i ewangeli-
zacja w zmieniaj¹cych siê kontekstach” nawi¹zywa³ do tytu³u nowej deklara-
cji misyjnej dyskutowanej na tym posiedzeniu, która stanowi  now¹ podsta-
wê dla przysz³ej pracy misji i ewangelizacji.
 Koœció³ katolicki œwiêtowa³ piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Soboru

Watykañskiego II dnia 11 paŸdziernika 2012 r. w kontekœcie Synodu Bisku-
pów poœwiêconego Nowej Ewangelizacji i z okazji rozpoczynaj¹cego siê
Roku Wiary. Patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I i arcybiskup Canterbury
Rowan Williams wziêli udzia³ w uroczystoœci mszalnej na placu œw. Piotra.
By³ to znacz¹cy moment, gdy obaj podeszli do o³tarza papieskiego i wymie-
nili poca³unek pokoju z papie¿em Benedyktem XVI.

Wielk¹ miar¹ wzajemnego zaufania i wspó³pracy by³ udzia³ przedsta-
wicieli PRJCh w posiedzeniach Komitetu Naczelnego, komisji Wiara i
Ustrój oraz Misji Œwiatowej i Ewangelizacji, Komitetu Kontynuacji na rzecz
ekumenii w XXI stuleciu i Komitecie Planowania Zgromadzenia Ogólnego.
To samo mo¿na odnieœæ do regularnego udzia³u przedstawicieli ŒRK
w dorocznych Synodach Biskupów i innych wydarzeniach w ¿yciu
Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Wspó³praca na p³aszczyŸnie regio-
nalnej i krajowej odbywa siê w podobny sposób, co w sposób szczególny
zaznaczy³o siê przy wymianie cz³onków na pocz¹tku ka¿dego posiedzenia
plenarnego.

Innym wa¿nym wymiarem w stosunkach miêdzy Koœcio³em Rzymsko-
katolickim a ŒRK, maj¹cym miejsce niemal codziennie, s¹ rzymsko-
katolickie ruchy, takie jak Wspólnota Sant’ Egidio i Ruch Focolare. Prof.
Andrea Riccardi (Sant’ Egidio) i Maria Emaus Voce (Focolare) z³o¿yli
w latach 2007 i 2009 wizyty w ŒRK. Sekretarze generalni wraz
z prezydentem i innymi delegatami ŒRK uczestniczyli regularnie
w odbywaj¹cych siê co roku miêdzynarodowych konferencjach poko-
jowych organizowanych przez Sant’ Egidio. Obaj sekretarze generalni
odwiedzili tak¿e g³ówn¹ siedzibê Ruchu Focolare w Rocca di Papa
w 2007 i 2010 roku.
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III. Wspó³praca miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim
i Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów

A. Wiara i Ustrój

Koœció³ Rzymskokatolicki zosta³ w 1968 r. cz³onkiem Wiary i Ustroju. Zna-
komita wspó³praca by³a tak¿e kontynuowana w latach 2006-2013. W tym cza-
sie d³ugoletni doradca PRJCh przy Komisji Wiara i Ustrój, Mgr. John Radano,
przeszed³ na emeryturê. Jako uznany ekspert w kwestiach Wiary i Ustroju by³
on dla Komisji wa¿nym oparciem. Komisja Wiara i Ustrój powita³a w 2008 r.
jego nastêpcê, o. Gregory Fairbanksa.

W okresie sprawozdawczym Wiara i Ustrój zajmowa³a siê trzema wa¿nymi
projektami studyjnymi:

1. Eklezjologia. Sekretariat otrzyma³ ponad 80 reakcji na dokument studyj-
ny Natura i misja Koœcio³a (F&O Paper, nr 198, 2005). Na podstawie odpo-
wiedzi opracowano zrestrukturyzowany i skrócony tekst studyjny. Komisja
Wiara i Ustrój przyjê³a tekst Koœció³: ku wspólnej wizji jako tekst konwergen-
cji na swoim posiedzeniu w Penang (Malezja). Od tekstu Chrzest, Eucharystia,
pos³ugiwanie duchowne (1983) Komisja po raz pierwszy porozumia³a siê zno-
wu w sprawie tekstu konwergencji.

2.  •ród³a  autorytetu. Komisja badaj¹c, jak Koœcio³y wykorzystuj¹ Ÿród³a
autorytetu, stara³a siê znaleŸæ nowe za³o¿enie wstêpne dla kompleksowych
kwestii Pisma i Tradycji. Praca studyjna jest w toku.

3.  Dochodzenie w Koœcio³ach do decyzji w sprawach etycznych. Komisja
przeprowadzi³a studia monograficzne w sprawie tematów kontrowersyjnych
oraz zbada³a, jak Koœcio³y dochodz¹ do swoich stanowisk w kwestiach moral-
nych. Studium wzbudzi³o wielkie oczekiwania w odniesieniu do kwestii mo-
ralnych potencjalnie maj¹cych charakter koœcielno-dziel¹cych. Projekt by³ dys-
kutowany przez Komisjê; studium trwa dalej.

Dokument studyjny Jeden chrzest. Ku wzajemnemu uznaniu, opracowany
przez poprzedni¹ Sta³¹ Komisjê, zosta³ przekazany do opublikowania.

Przedstawiciele PRJCh w Sta³ej Komisji wnieœli tak¿e w okresie niniejsze-
go mandatu wa¿ny wk³ad  do pracy Wiary i Ustroju. O. William Henn by³
g³ównym autorem tekstu Koœció³: ku wspólnej wizji. O. Frans Bouwen mia³
wa¿n¹ rolê przywódcz¹ zarówno jako jeden z zastêpców przewodnicz¹cego
Komisji jak i jako wspó³-przewodnicz¹cy projektu studyjnego Dochodzenie w
Koœcio³ach do decyzji w sprawach etycznych. Prof. Myriam Wijlens by³a



103

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA ŒRK i KR

cz³onkiem Podkomitetu ds. Restrukturyzacji Komisji. O. Gregory Fairbanks
uczestniczy³ jako obserwator w konsultacji Koœcio³ów Zjednoczonych i Jedno-
cz¹cych siê w listopadzie 2008 r. w Johannesburgu. Rzymskokatoliccy cz³on-
kowie plenum Komisji wnieœli wa¿ny wk³ad podczas posiedzenia plenarnego
Wiary i Ustroju w paŸdzierniku 2009 r. S. Ha Fong Maria Ko wyg³osi³a jeden z
g³ównych referatów; o. Jorge Scampini przedstawi³ wyk³ad na temat eklezjolo-
gii podczas dyskusji na podium.

Godne uwagi by³o tak¿e rzymskokatolickie uczestnictwo w IX Forum Dia-
logów Dwustronnych w Breklum (Niemcy) w 2008 roku. Forum to zwo³uje
Wiara i Ustrój w imieniu sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich.
Rzymskokatoliccy uczestnicy wnieœli wa¿ny wk³ad do Raportu z Breklum, w
którym potwierdzona zosta³a widzialna jednoœæ jako g³ówny cel  ruchu ekume-
nicznego, lecz zg³osili zastrze¿enie, ¿e istniej¹ ró¿ne etapy na drodze do tego
celu, które zale¿¹ od ekumenicznych partnerów i dojrza³oœci dialogu. Interak-
cja miêdzy ró¿nymi dialogami dwustronnymi i p³aszczyzn¹ multilateraln¹ dia-
logu ekumenicznego jest g³ówn¹ trosk¹ Wiary i Ustroju. W 2012 r. odby³o siê
X Forum Dialogów Dwustronnych w rzymskokatolickim domu praktyk religij-
nych w Dar-es-Salam (Tanzania). Temat spotkania w roku 2012, poœwiêcony
recepcji w warunkach zglobalizowanego Po³udnia,   by³ powa¿nie zdominowa-
ny przez wk³ad rzymskokatolicki.

B.  Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan

Wa¿nym obszarem bie¿¹cej wspó³pracy miêdzy Wiar¹ i Ustrojem a PRJCh
jest doroczne opracowywanie materia³u dla Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan. Podczas obchodów stulecia Tygodnia w styczniu 2008 r. (wspo-
mniano ju¿ o nich w rozdziale II niniejszego Raportu) Komisji Wiara i Ustrój
oraz Papieskiej Radzie Jednoœci Chrzeœcijan przyznano wspólnie „Christian
Unity Award” Franciscan Friars of the Atonement na uroczystoœci w Centro
Pro Unione w Rzymie. Wspó³pracownicy Wiary i Ustroju oraz PRJCh badali
podczas dorocznych wspólnych konsultacji sztabów postêp minionych lat w
zakresie przygotowania tekstów Tygodnia Modlitwy oraz przedstawiali propo-
zycje zmian i ulepszeñ w przysz³oœci.

Tematy Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ w latach 2006 – 2013 brzmia³y:

2006 Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi siê w Moje imiê, tam
jestem poœród nich (Mt 18, 18-20) – przygotowane z grup¹ ekumeniczn¹ w Ir-
landii

2007 [On] nawet g³uchym przywraca s³uch i niemym mowê (Mk 7, 37)
– przygotowane ze wspólnotami chrzeœcijañskimi w Afryce po³udniowej
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2008 Nieustannie siê módlcie (1 Tes 5, 17) – przygotowane we wspó³-
pracy z Koœcio³ami w USA

2009 Aby stanowi³y jedno w twoim rêku (Ez 37, 17) – przygotowane
przez Koœcio³y w Korei

2010 Wy jesteœcie tego œwiadkami (£k 24, 48) – przygotowane z Koœcio-
³ami w Szkocji w kontekœcie obchodów stulecia Konferencji w Edynburgu 2010

2011 Trwaæ w nauce aposto³ów i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i na
modlitwie (Dz 2, 42-47) – przygotowane przez chrzeœcijan w Jerozolimie

2012 Wszyscy bêdziemy przemienieni…przez zwyciêstwo naszego Pana
Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 51-58) – przygotowane przez koœcieln¹ grupê
robocz¹ w Polsce

2013 Pójœæ z Bogiem (por. Mt 6, 6-8) – przygotowane przez grupê z Indii.

C. Misja, ewangelizacja i duchowoœæ

Ju¿ w Pierwszym Oficjalnym Raporcie Wspólnej Grupy Roboczej czyta-
my: „Na polu misyjnym otwieraj¹ siê mo¿liwoœci wspó³pracy, które nale¿y
dok³adnie zanalizowaæ”9. Od tego czasu rozwinê³y siê ró¿ne formy kontak-
tów i stosunków roboczych miêdzy Komisj¹ Misji Œwiatowej i Ewangelizacji
(CWME) ŒRK a agendami Kurii Rzymskiej, dykasteriami i zakonami misyj-
nymi.

PRJCh umo¿liwia³a w dalszym ci¹gu zintensyfikowan¹ wspó³pracê Ko-
œcio³a Rzymskokatolickiego z prac¹ programu ŒRK w sprawie Misji Œwiato-
wej i Ewangelizacji przez oddanie do dyspozycji ekspertów misyjnych jako
cz³onków Komisji (jeden z nich nale¿a³ tak¿e do grupy wykonawczej
CWME) i od 1984 pe³noetatowej konsultantki zatrudnionej w siedzibie ŒRK
w Genewie. W okresie sprawozdawczym do wrzeœnia 2010 r. funkcjê tê  pe³-
ni³a prof. dr Maria Aranzazu Aguado, obecnie na tym stanowisku jest zatrud-
niona prof. dr Annemarie Mayer. Rola konsultantki polega na uczestniczeniu
w pracy grupy wykonawczej CWME i posiedzeniach Komisji, a tak¿e na
utrzymywaniu ³¹cznoœci z nominowanymi rzymskokatolickimi cz³onkami
Komisji, kierownikami rzymskokatolickich wspólnot misyjnych oraz z rzym-
skokatolickimi misjologami.  Konsultantka rzymskokatolicka odby³a szereg
wizyt w rzymskokatolickich i protestanckich towarzystwach misyjnych w
celu przedyskutowania wspólnego œwiadectwa na p³aszczyŸnie krajowej i lo-
kalnej. Pod kierownictwem rzymskokatolickiej konsultantki mia³a miejsce

9 Cyt. za: Watykan – Genewa – zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokato-
lickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Warszawa 1986, s. 33.
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szeroka wspó³praca w zakresie s³u¿by multikulturowej, dzia³o siê to prze-
wa¿nie w kontakcie z ENFORMM (dawniej INFORMM), z Sieci¹ Ekume-
niczn¹ Us³ug Multikulturowych.

CWME postanowi³o zaanga¿owaæ siê w proces rozwojowy na rzecz nowej
deklaracji ŒRK w sprawie misji i ewangelizacji z myœl¹ o najbli¿szym Zgro-
madzeniu Ogólnym ŒRK w Busan (Korea) w 2013 r. W paŸdzierniku 2008 r.
CWME  zorganizowa³a podczas posiedzenia Komisji w Bangalur (Indie) sze-
reg grup roboczych: jedna by³a poœwiêcona „Misji i duchowoœci”, czêsto okre-
œlana jako „duchowoœæ transformatywna i Misja”, inna zajê³a siê „eklezjologi¹
i misj¹”, trzecia – „ewangelizacj¹”. Trzej rzymskokatoliccy cz³onkowie Komi-
sji uczestniczyli aktywnie w posiedzeniach CWME i w ró¿nych powo³ywa-
nych specjalnie grupach roboczych, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do postêpu
nad studiami poœwiêconymi specyficznym kwestiom misyjnym i do powstania
nowej deklaracji misyjnej. Konsultantka rzymskokatolicka, jako cz³onek szta-
bu ŒRK w tym zakresie, by³a odpowiedzialna za koordynacjê grupy roboczej
„Misja i duchowoœæ”. Objê³o to tak¿e przygotowanie szeregu studiów i spo-
tkañ jak i publikacjê artyku³ów na ³amach International Review of Mission.
Konsultantka rzymskokatolicka towarzyszy³a te¿ pracy na temat „Misji i ekle-
zjologii”. Dokumenty, opracowane przez te grupy robocze, stanowi³y surowiec
dla nowej deklaracji misyjnej i by³y podstaw¹ dla konferencji przygotowaw-
czej na temat misji, która odby³a siê w marcu 2012 r. w Manili (Filipiny). Na
posiedzenie to zaproszono 18-osobow¹ delegacjê rzymskokatolick¹. Projekt
deklaracji misyjnej Wspólnie dla ¿ycia – misja i ewangelizacja w zmieniaj¹-
cych siê kontekstach, zaakceptowany przez CWME w Manili, zosta³ przyjêty
przez Komitet Naczelny ŒRK we wrzeœniu 2012 r. w Chanii (Kreta).

Rzymskokatoliccy przedstawiciele wnosili wk³ad do dyskusji na temat nie-
zbêdnego ³¹czenia misji i jednoœci na posiedzeniach Wiary i Ustroju jak rów-
nie¿ CWME. W marcu 2009 r. odby³o siê wspólne posiedzenie Grupy Robo-
czej ds. Eklezjologii Wiary i Ustroju i Grupy Roboczej CWME ds. Misji i
Eklezjologii w Berekfürdö (Wêgry), poniewa¿ obie grupy ze swej specyficznej
perspektywy i przy ró¿nym roz³o¿eniu akcentów zajmuj¹ siê zagadnieniami
misji/jednoœci i Koœcio³a. W grupach roboczych obu Komisji reprezentowany
jest Koœció³ Rzymskokatolicki.

Podczas tego oficjalnego mandatu Wspólnej Grupy Roboczej odby³a siê w
2010 r. uroczystoœæ stulecia Edynburga. Podczas gdy w 1910 r. ¿aden delegat
rzymskokatolicki nie wzi¹³ udzia³u w Konferencji Misyjnej, PRJCh mianowa³a
w 2010 r. 12-osob¹ delegacjê, by³a te¿ jednym z g³ównych organizatorów pro-
cesu studyjnego i Konferencji w Edynburgu. Wspomnieæ nale¿y uczestnictwo
rzymskokatolickiej konsultantki w przygotowaniach do Konferencji Misyjnej
w Edynburgu w 2010 r. Zosta³a ona nominowana przez PRJCh jako jej przed-
stawicielka w G³ównym Komitecie Przygotowawczym i by³a cz³onkiem grupy,
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która czuwa³a nad procesem studyjnym. Edynburg 2010 umo¿liwi³ wszystkim
zaanga¿owanym stronom osi¹gniêcie postêpu w zakresie zbli¿enia misjolo-
gicznego. Temat Edynburga 2010 „Dawanie œwiadectwa   dla Chrystusa dzi-
siaj” zast¹pi³ terminologiê „ewangelizacji” i zamiast tego pos³u¿y³ siê „œwia-
dectwem”, pojêciem akceptowanym  w równej mierze przez katolików i prote-
stantów, ewangelika³ów i zielonoœwi¹tkowców.

W 2007 r. cz³onkowie sztabu CWME wznowili znowu swoje wizyty w Rzy-
mie. Wizyta delegacji PRJCh z Rzymu w Genewie nast¹pi³a w lutym 2013. W
trakcie tej wizyty przedyskutowano równie¿ now¹ deklaracjê misyjn¹

D. Wspó³praca ekumeniczna wœród m³odych ludzi

Wspó³praca ekumeniczna wœród m³odych ludzi wywodz¹cych siê z ró¿nych
tradycji koœcielnych, tak¿e spoza Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK i z Koœcio³a
Rzymskokatolickiego, rozwinê³a siê w ostatnich 3-4 latach spontanicznie w
Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan za poœrednictwem sieci elektronicz-
nej. M³odzi ludzie dziel¹ siê ze sob¹ swymi kreatywnymi ideami, inspirowani
materia³em przygotowanym wspólnie przez PRJCh i ŒRK. Te i inne obserwa-
cje podobnych inicjatyw zmotywowa³y Wspóln¹ Grupê Robocz¹ do zainspiro-
wania bli¿szej wspó³pracy miêdzy Komisj¹ M³odzie¿ow¹ ŒRK (ECHOS) i ka-
tolickimi organizacjami m³odzie¿owymi za poœrednictwem Miêdzynarodowej
Organizacji Katolickiej M³odzie¿y Studenckiej (IYCS), która by³a reprezento-
wana wœród cz³onków Wspólnej Grupy Roboczej. Dokument Wspólnej Grupy
Roboczej Koœció³ w ¿yciu m³odych ludzi i m³odzi ludzie w ¿yciu Koœcio³a,
przedstawia tê wspó³pracê, która swój punkt kulminacyjny znalaz³a w organi-
zacji seminarium ekumenicznego podczas Œwiatowego Dnia M³odzie¿y w Ma-
drycie (Hiszpania) w 2011 roku.

E. Edukacja ekumeniczna, Bossey

PRJCh i ŒRK wspó³pracowa³y stale przy edukacji przysz³ych ekumenistów.
Koœció³ Rzymskokatolicki by³ reprezentowany w Komisji Ekumenicznej Eduka-
cji i w grupie patronuj¹cej Instytutowi Ekumenicznemu Bossey. Jeden z profeso-
rów rzymskokatolickich, o. Lawrence Iwuamodi nadal prowadzi zajêcia z teolo-
gii biblijnej w Instytucie Ekumenicznym. PRJCh finansuje dwa stypendia dla
Wy¿szej Szko³y Ekumenicznej. Ka¿dego roku studenci i praktykanci ŒRK od-
wiedzaj¹ na tydzieñ Stolicê Apostolsk¹, by osobiœcie prze¿yæ system organiza-
cyjny Koœcio³a Rzymskokatolickiego i dowiedzieæ siê wiêcej o jego wk³adzie do
jednego ruchu ekumenicznego. Grupy bior¹ zazwyczaj udzia³ w audiencji gene-
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ralnej papie¿a i odwiedzaj¹ ró¿ne dykasterie. W programie wizyty znajduj¹ siê
tak¿e: Miêdzynarodowa Unia Prze³o¿onych Zakonów ¯eñskich, Centro Pro
Unione, Wydzia³ Teologiczny Waldensów, Uniwersytety Papieskie, Wspólnota
Sant’ Egidio, Ruch Focolare i inne wa¿ne miejsca antycznego Rzymu.

Sieæ Ekumenicznej Edukacji Teologicznej (ETE) wspó³pracuje tak¿e z Cen-
tro Pro Unione i innymi rzymskokatolickimi wydzia³ami teologicznymi. Warto
zastanowiæ siê nad poszerzeniem uczestnictwa partnerów rzymskokatolickich.
ETE poczyni³a wa¿ne postêpy w budowie powi¹zañ z ewangelika³ami i zielo-
noœwi¹tkowcami.

F. Dialog miêdzyreligijny

Papieska Rada Dialogu Miêdzyreligijnego (PCID) i Program ŒRK na rzecz
Dialogu i Wspó³pracy Miêdzyreligijnej mog¹ spogl¹daæ wstecz na wiele lat
sta³ej wymiany przez regularne wizyty w Genewie i Rzymie jak i na sensown¹
wspó³pracê w ró¿nych przedsiêwziêciach. W zwi¹zku ze zmianami na p³asz-
czyŸnie przywódczej i personalnej wizyty nie by³y tak regularne jak wczeœniej,
lecz dobre relacje robocze istniej¹ w dalszym ci¹gu.

List otwarty Wspólne s³owo, podpisany w paŸdzierniku 2007 r.  przez 138
przywódców muzu³mañskich, zmotywowa³ ŒRK, wspólnie z Papiesk¹ Rad¹
Dialogu Miêdzyreligijnego i przedstawicielami Œwiatowych Wspólnot Chrze-
œcijañskich, do zwo³ania wewn¹trzchrzeœcijañskiej konsultacji na temat chrze-
œcijañskiego rozumienia samego siebie w relacji do islamu. Konsultacja odby³a
siê w 2008 r. w Chavannes-de-Bogis10.

W czerwcu 2011 r. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady Dialogu Miêdzyreligij-
nego, kard. Jean-Louis Tauran, odwiedzi³ ŒRK w celu przedstawienia doku-
mentu Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym. Zalecenia w
sprawie odnoszenia siê11; dokument powsta³ jako rezultat piêcioletniej serii
konsultacji miêdzy PCID z jednej strony, która reprezentowa³a Koœció³ Rzym-
skokatolicki, a ŒRK i jej partnerem Œwiatowym Aliansem Ewangelikalnym
(WEA) – z drugiej. By³ to pierwszy przypadek opublikowania przez te gremia
wspólnego dokumentu. Zalecenia zawieraj¹ praktyczne kroki anga¿owania siê
w sprawy misyjne, okazuj¹c jednoczeœnie szczery respekt wobec s¹siadów
wyznaj¹cych inne religie. Dokument ten zosta³ szeroko rozpowszechniony i
wywo³a³ wa¿n¹ dyskusjê w sprawie metod uprawiania misji.

10 http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-
cooperation/christian-identity-in-pluralistic-societies/christian-self-understanding-in-relation-to-islam.html

11 http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/2011pdfs/Christian Witness_recommenda-
tions.pdf.
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G. Sprawiedliwoœæ, pokój, stworzenie i prawa cz³owieka

Projekty ŒRK dotycz¹ce ubóstwa, bogactwa i ekologii, zdrowia i uzdrawia-
nia, pokoju i praw ludzkich korzystaj¹ z wiedzy fachowej, wspó³pracy i wspar-
cia ró¿nych organizacji rzymskokatolickich, jak Caritas Internationalis, Franci-
scans International i innych. Istnieje du¿o wiêcej mo¿liwoœci wspó³pracy na
p³aszczyŸnie regionalnej i krajowej. Np. Ekumeniczna Sieæ Wodna wspó³dzia-
³a tak¿e z Brazylijskimi i Latynoamerykañskimi Konferencjami Episkopatów.
ŒRK jest bardzo wdziêczna za dialog z nuncjuszami apostolskimi w Genewie i
Nowym Jorku, poniewa¿ przyczynia siê on do wzmocnienia g³osu Koœcio³ów
w systemie ONZ w kwestiach pokoju, rozbrojenia i praw ludzkich.

Nowa inicjatywa Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) przyczynia siê
do wspó³dzia³ania Papieskiej Rady Sprawiedliwoœci i Pokoju, ŒRK i organiza-
cji islamskich w miêdzyreligijnym projekcie dotycz¹cym godnej cz³owieka
pracy. Realizacja tego projektu zaczê³a siê od posiedzeñ w Senegalu, Chile i
Etiopii, jego plonem jest podrêcznik zawieraj¹cy konwergencje miêdzy man-
datem ILO  w sprawie sprawiedliwoœci spo³ecznej, godnej cz³owieka pracy a
tradycjami religijnymi12.

H. Miêdzynarodowa Ekumeniczna Konwokacja Pokojowa

Miêdzynarodowa Ekumeniczna Konwokacja Pokojowa w Kingston (Jamaj-
ka) w 2011 r. zosta³a ju¿ wspomniana jako punkt kulminacyjny podczas tego
mandatu Wspólnej Grupy Roboczej. PRJCh wys³a³a oficjaln¹ delegacjê pod
kierownictwem biskupa Rodolfo Valenzuela Nuneza, biskupa Verapaz w Gwa-
temali. Wœród tysi¹ca uczestników by³o wielu cz³onków grup PAX Christi lub
Komisji ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju. Wspólnota Sant’ Egidio przyjê³a zapro-
szenie anga¿owania siê w seminariach na temat sprawiedliwego pokoju. Ruch
Focolare anga¿owa³ siê przy pomocy Gen Rosso Musical „Streetlight”; piêæ-
dziesiêciu m³odych ludzi z terenu dotkniêtego przemoc¹ w Kingston w³¹czy³o
siê w to przedsiêwziêcie – realizacjê projektu „Silni bez przemocy”13.

Konwokacja by³a punktem kulminacyjnym Dekady Przezwyciê¿ania Prze-
mocy (2001-2011) i dostarcza³a wielu, którzy w niej uczestniczyli, sposobnoœæ
do wymiany doœwiadczeñ. PRJCh i Œwiatowa Konferencja Menonitów przed-
stawili deklaracjê Menonicki i katolicki wk³ad do Dekady Przezwyciê¿enia

12 Convergences: decent work and social justice in religious traditions. A handbook, Geneva, ILO 2012:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pqardev/download/reelations/ilo_convergences_en.pdf

13 http://www.genrosso.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=Itemid=112&lang=en
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Przemocy ŒRK14 , która opiera³a siê na Raporcie z miêdzynarodowego dialogu
miêdzy Koœcio³em katolickim a Œwiatow¹ Konferencj¹ Menonitów, zatytu³o-
wanym: Wspólnie wezwani, by byæ czynicielami pokoju, opublikowanym  w
2004 r.15. W Kingston oferowano wiele warsztatów, seminariów i posiedzeñ
plenarnych na temat ró¿nych wymiarów pokoju we wspólnocie, w gospodarce,
na globie ziemskim i miêdzy narodami. Powi¹zania miêdzy sprawiedliwoœci¹ i
pokojem i propozycja przemieszczania siê od teorii sprawiedliwej wojny ku
wspólnemu zobowi¹zaniu do sprawiedliwego pokoju, by³y intensywnie dysku-
towane podczas konferencji. Uczestnicy  Konwokacji mieli s³u¿yæ potem swo-
im Koœcio³om jako specjaliœci w zakresie inicjatyw przezwyciê¿ania przemocy
i anga¿owania  siê na rzecz pokoju.

I. Ekumenia w XXI stuleciu

„ŒRK i ruch ekumeniczny w XXI stuleciu” – to zarówno nazwa programu
realizowanego w obecnej strukturze ŒRK, jak te¿ g³ówna troska i wyzwanie,
które nawi¹zuje do tego programu przez pracê Komitetu Kontynuacji, podej-
muj¹cego zagadnienia nabo¿eñstwa i ¿ycia duchowego, stosunków koœciel-
nych i ekumenicznych, kobiet i m³odzie¿y. ŒRK podejmuj¹c swoje zadanie
statutowe strze¿enia koherencji ruchu ekumenicznego  stara³a siê wyraŸnie o
budowanie zaufania i relacje wzajemnej odpowiedzialnoœci, jak równie¿ o
dzielenie siê darami wœród Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekume-
nicznych.

Przy tej okazji wa¿nym elementem by³a œcis³a wspó³praca z PRJCh w kon-
tekœcie spotkañ sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich (CWCs) i
Wspólnego Komitetu ŒRK i CWCs, który s³u¿y³ jednoznacznie realizowane-
mu celowi. Koœció³ Rzymskokatolicki i CWCs wysy³ali pe³noprawnych cz³on-
ków do Komitetu Kontynuacji Programu „Ekumenia w XXI wieku” i   do Ko-
mitetu Planowania Zgromadzenia Ogólnego. Nadrzêdnym celem Zgromadze-
nia Ogólnego jest dbanie o spójnoœæ ruchu ekumenicznego, odpowiednie kroki
w tym kierunku podejmuje ŒRK wspólnie ze swoimi partnerami.

Wzajemne zaufanie miêdzy ŒRK, Koœcio³em Rzymskokatolickim i Œwiato-
wymi Wspólnotami Chrzeœcijañskimi odgrywa³o te¿ centraln¹ rolê przy dal-
szym rozwijaniu Globalnego Forum Chrzeœcijañskiego, szerokiej platformy,
która obejmuje przedstawicieli wszystkich wiêkszych tradycji œwiatowego

14 A Mennonite and Roman Catholic Contribution to the WCC’s Decade to Overcome Violence, “The
Ecumenical Review” 60, WCC 2008, s. 333-334.

15 http://www.overcomingviolence.org/en/resources/documents/declarations-on-just-peace/contributions/
from-confessional-bodies-coucils/a-mennonite-and-catholic-contribution-to-the-wccs-dov.html
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chrzeœcijañstwa. W latach 2007-2012 odby³a siê seria regionalnych spotkañ jak
równie¿ spotkanie na szczeblu œwiatowym w Manado (Indonezja). Globalne
Forum Chrzeœcijañskie by³o i jest ci¹gle jeszcze bardzo wa¿n¹  i konieczn¹ ini-
cjatyw¹ w zakresie pielêgnowania relacji wzajemnego zaufania i uznania,
zw³aszcza z chrzeœcijanami i Koœcio³ami, które zdystansowa³y siê od ruchu
ekumenicznego.

IV.  Wspólna Grupa Robocza

A. Istota i charakter Wspólnej Grupy Roboczej

Wspólna Grupa Robocza zosta³a utworzona w maju 1965 r. w wyniku
wspólnej decyzji ŒRK i Koœcio³a Rzymskokatolickiego jako instrument wspó³-
pracy miêdzy obydwoma partnerami. Cel, jaki jej wyznaczono, polega³ na in-
terpretowaniu trendów w rozwoju ruchu ekumenicznego, zorientowaniu siê w
mo¿liwoœci dialogu i wspó³pracy, wspólnym badaniu problemów i informowa-
niu w³aœciwych organów po obu stronach. Przeto Wspólna Grupa Robocza ma
funkcjê doradcz¹ i s³u¿y jako instrument wspierania wspó³pracy miêdzy KRK
a ŒRK.

Dekret Unitatis Redintegratio Soboru Watykañskiego II zwraca uwagê, ¿e
wezwanie do pe³nej widzialnej jednoœci chrzeœcijan mo¿e byæ tylko spe³nione
przez wspólne starania wspó³pracuj¹cych ze sob¹ Koœcio³ów. Wspólna Grupa
Robocza próbowa³a odgrywaæ tê rolê w minionych latach, jak równie¿ wzy-
waæ Koœcio³y do odkrycia i potwierdzenia na nowo pierwotnej wizji i celu ru-
chu ekumenicznego. WGR „inicjuje, ocenia i podtrzymuje formy wspó³pracy
pomiêdzy ŒRK a KRK, zw³aszcza pomiêdzy ró¿nymi organami i programami
ŒRK i KRK”16. Do zadañ WGR nale¿y funkcja rozwijania i utrzymywania
dyskusji w KRK i w Koœcio³ach cz³onkowskich ŒRK w odniesieniu do zagad-
nieñ pojawiaj¹cych siê w ruchu ekumenicznym i w ten sposób ma stwarzaæ
swoim organizacjom patronackim mo¿liwoœæ   formu³owania zaleceñ. Zatem
WGR pe³ni funkcjê katalizatora wspó³pracy ekumenicznej miêdzy KRK i Ko-
œcio³ami cz³onkowskimi ŒRK na ró¿nych p³aszczyznach.

16 Por. Mandaty Wspólnej Grupy Roboczej: 1966, 1975 i 1999-2005, „Studia i Dokumenty Ekumenicz-
ne” 2006 nr 1-2 (58-59), s. 159.
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Co siedem lat mandat WGR zostaje odnowiony przez jej organizacje patro-
nackie – Zgromadzenie Ogólne ŒRK i PRJCh. Struktura i styl WGR maj¹ byæ
elastyczne, co umo¿liwia dostosowywanie do jej agendy zmiennych potrzeb i
priorytetów. WGR powo³uje przeto podkomisje dla zbadania okreœlonych te-
matów swojej agendy. W przypadku niektórych tematów mo¿e byæ po¿¹dane
uczestnictwo fachowców spoza grupy, którzy mog¹ wnieœæ wk³ad do opraco-
wywanego studium. W momencie up³ywu ka¿dorazowego mandatu WGR
opracowuje szczegó³owy raport ze swej dzia³alnoœci i przedstawia go organiza-
cjom patronackim. Te ostatnie zapoznaj¹ siê z nim, ustosunkowuj¹ siê do nie-
go w ramach procesu recepcji, wydaj¹ zgodê na jego publikacjê i kolporta¿
oraz formu³uj¹ wytyczne  dla pracy w ramach kolejnego mandatu.

40. rocznicê WGR obchodzono zwo³aniem konsultacji w 2005 r. w  Bossey
(Szwajcaria). Podczas jej obrad podkreœlono, ¿e w³aœnie utworzenie WGR i
sta³¹ wspó³pracê miêdzy KRK i ŒRK w ostatnich 40 latach uznaæ trzeba za
jedno z najwa¿niejszych osi¹gniêæ wspó³czesnego ruchu ekumenicznego. Po-
wolne, ale wytrwa³e nawi¹zywanie relacji, w której ŒRK i KRK znaleŸli w so-
bie niezawodnych partnerów, by³o chyba najtrwalszym sukcesem w ostatnich
czterech dziesiêcioleciach. W tym sensie WGR jest sama w sobie aktem i przy-
k³adem recepcji.

B. Praca Wspólnej Grupy Roboczej 2007-2012

„Ekumeniczna pielgrzymka” Grupy w okresie sprawowanego mandatu po-
d¹¿a³a œladami Aposto³a Paw³a w Damaszku, na Malcie i w Rzymie. Nie ma
lepszego sposobu ujêcia ducha pracy WGR ni¿ powo³anie siê na List Ap. Paw-
³a do Rzymian (15, 7): „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem tak, jak i
Chrystus przygarn¹³ was…”. Czas spêdzony ze sob¹ by³ zawsze umocowany
we wspólnej modlitwie, czytaniu Biblii i œwiêtowaniu, w ten sposób œwiado-
mie nastêpowa³o wzmocnienie duchowych korzeni ekumenii jako wspólnej
bazy dla wspólnej pracy.

Wymiana informacji i doœwiadczeñ miêdzy poszczególnymi cz³onkami
Grupy i organizacjami patronackimi by³a wa¿nym i owocnym elementem ka¿-
dego posiedzenia. Wymiana stwarza³a dostatecznie du¿o okazji do œledzenia i
dostrzegania przemian zachodz¹cych w organizacjach patronackich oraz w ru-
chu ekumenicznym na szczeblu lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym. Ta
regularna i zorganizowana wymiana sprzyja³a budowaniu zaufania, dba³a o ja-
koœæ stosunków, umo¿liwia³a uczestnikom poruszanie trudnych kwestii w at-
mosferze wzajemnego okazywania szacunku, jak równie¿ pielêgnowanie
wspólnego zainteresowania postêpem ruchu ekumenicznego. Ma³y komitet
wykonawczy WGR by³ nadal pomocnym instrumentem wymiany informacji,
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dyskusji nad sprawami wymagaj¹cymi wspólnego za³atwienia i wspierania
wspó³pracy.

W sprawozdaniach cz³onków WGR i organizacji patronackich wielokrotnie
zwracano uwagê na znaczenie recepcji wyników dialogu ekumenicznego i
wspieranie w ten sposób odnowionego zobowi¹zania wobec ekumenii.  Spotka-
nie biskupów z PRJCh podczas ich wizyt ad limina w Rzymie  to tylko jeden
przyk³ad z wa¿nych okazji zwrócenia uwagi na poczyniony w przesz³oœci postêp
i dania nowego impulsu zaanga¿owaniu ekumenicznemu. W podobny sposób
podjêto kwestie edukacji ekumenicznej i uczestniczenia w niej m³odzie¿y. Mi-
gracja wysunê³a siê na pierwszy plan na podstawie sprawozdañ przedstawicieli
Bliskiego Wschodu i Azji oraz wspó³moderatorów. Zmieniaj¹cy siê krajobraz
koœcielny i wspó³praca w Globalnym Forum Chrzeœcijañskim by³y rozwa¿ane na
ka¿dym posiedzeniu. Wzbogacaj¹ce doœwiadczenia miêdzyreligijnego dialogu i
wspó³pracy jak te¿ trudne problemy przemocy motywowanej religijnie zajmo-
wa³y coraz wa¿niejsze  mniejsze miejsce we wzajemnej wymianie.

WGR zareagowa³a na propozycje poczynione przez Grupê wczeœniejsz¹ w
Ósmym Oficjalnym Raporcie i inspirowana ¿yciem duchowym Grupy oraz
wymian¹ poœród jej cz³onków, postanowi³a, ¿e powinna wnieœæ specyficzny
wk³ad do kwestii recepcji i duchowych korzeni ekumenii z perspektywy jedy-
nego w swoim rodzaju gremium, jakie stanowi. Te dwa teksty winny stanowiæ
³¹cznie wzajemnie wzbogacaj¹ce wymiary dla ca³oœciowej odpowiedzi na na-
pomnienie ap. Paw³a w Rz 15, 7, które z tego powodu zosta³o wybrane za mot-
to tego Dziewi¹tego Oficjalnego Raportu WGR.

W porównaniu ze wczeœniejszymi mandatami WGR, obecna Grupa wpro-
wadzi³a nowy styl pracy przez powo³anie dwóch podgrup, które poszukiwa³y
mo¿liwoœci rozwiniêcia wspó³pracy nad zagadnieniami migracji i m³odzie¿y,
tj. dwoma tematami, które s¹ silnym wyzwaniem dla Koœcio³ów. Dyskusja nad
migracj¹ musi byæ kontynuowana. Grupa, która zastanawia³a siê nad rol¹ m³o-
dych ludzi w ¿yciu Koœcio³a, sformu³owa³a tekst jako za³¹cznik do niniejszego
Raportu.

C. Dokumenty studyjne

a. Recepcja: klucz do ekumenicznego postêpu (za³¹cznik A)

Obecna WGR zbiera³a siê w okresie, w którym œwiat ekumeniczny obchodzi
setn¹ rocznicê Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 r., wyda-
rzenie, które powo³a³o do ¿ycia wspó³czesny ruch ekumeniczny, jak równie¿ 50.
rocznicê rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II. Ta okolicznoœæ znajduje od-
zwierciedlenie w ró¿ny sposób w studium na temat ekumenicznej recepcji.
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Studium dzieli siê na piêæ czêœci. Czêœæ I „Recepcja ekumeniczna: jej decy-
duj¹ca rola dla osi¹gniêcia jednoœci” opisuje najpierw podstawowe znaczenie
recepcji w ¿yciu Koœcio³a, przytacza potem pewne teologiczne, z recepcj¹
zwi¹zane aspekty, wymieniaj¹c najpierw znaczenie ekumenicznej recepcji. Za-
prasza potem Koœcio³y, by do swojego ¿ycia przyjmowa³y stale ruch ekume-
niczny i jego osi¹gniêcia – „doœwiadczenia zebrane przez sto lat ekumenii” – i
na tych osi¹gniêciach budowa³y jej dalsz¹ drogê. Koñcowe partie tej czêœci to-
ruj¹ drogê przysz³ym dyskusjom, przypominaj¹c, ¿e WGR w ostatnich latach
poœwiêci³a ju¿ wiele uwagi ekumenicznej recepcji, ale podkreœla, ¿e setna
rocznica jest szczególn¹ okazj¹, by intensywniej zastanowiæ siê nad ekume-
niczn¹ recepcj¹, ale tak¿e nad tym, jak sto lat ekumenii wp³ynê³o na ¿ycie Ko-
œcio³ów. Wszystkie czêœci dokumentu koñcz¹ siê „zaleceniami”, które maj¹
sk³oniæ Koœcio³y do refleksji.

Czêœæ druga opisuje, jak ekumeniczna recepcja odbywa siê w Koœciele. Po
uwagach wstêpnych na temat procesu recepcji nastêpuj¹ krótkie prezentacje,
które opisuj¹ metody ekumenicznej recepcji w piêtnastu œwiatowych wspólno-
tach chrzeœcijañskich na podstawie ich doœwiadczenia i/lub polityki. Wieloœæ
za³o¿eñ wstêpnych odzwierciedla ró¿nice w eklezjologii i ukazuje z³o¿onoœæ
ekumenicznej recepcji.

Czêœæ trzecia, najd³u¿sza, nosi tytu³ „Przezwyciê¿yæ podzia³y przesz³oœci:
recepcja sprzyja pojednaniu”. Ukazuje ona, jak Koœcio³y dziêki ekumenicz-
nej recepcji poczyni³y wa¿ne kroki do przodu, zmierzaj¹ce do przezwyciê¿e-
nia podzia³ów. Najpierw objaœnia nowy kontekst ekumeniczny, który powsta³
w okresie stu lat rozwoju ekumenizmu od Edynburga 1910; w kontekœcie
tym podzieleni od dawna chrzeœcijanie akceptowali coraz bardziej stopieñ
wspólnej wiary, któr¹ wyznawali mimo trwaj¹cych przez stulecia podzia³ów
i zaczêli przyjmowaæ siê wzajemnie jako chrzeœcijanie. W tej nowej sytuacji
powsta³a dla Koœcio³ów mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê na rzecz dialogu oraz
wspólnego wyjaœnienia przyczyn podzia³u w przesz³oœci. Ukazuje siê, jaki
by³ sposób ekumenicznego podejœcia do  trzech obszarów historycznego po-
dzia³u i jakie wa¿ne kroki podjêto w dziedzinie pojednania. Pierwszy obszar
dotyczy podzia³ów w V stuleciu, zw³aszcza po Soborze w Chalcedonie
(451). Drugi zajmuje siê podzia³em chrzeœcijañstwa wschodniego i zachod-
niego po roku 1054. Trzeci obszar dotyczy podzia³ów w zachodnim chrzeœci-
jañstwie w XVI stuleciu i póŸniej, obejmuj¹c nie tylko relacje Koœcio³ów
wyros³ych z Reformacji z KRK, lecz tak¿e podzia³y miêdzy samymi Koœcio-
³ami reformacyjnymi. Podaje siê liczne przyk³ady podejmowania  wa¿nych
kroków w odniesieniu do pojednania i przezwyciê¿enia tych podzia³ów, cho-
cia¿ musi zdarzyæ siê jeszcze wiêcej na drodze dojœcia do pe³nej i widzialnej
jednoœci. Na koniec tej czêœci pokazane s¹ przyk³ady, jak ŒRK i PRJCh sta³y
siê poœrednikami recepcji.
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Czêœæ czwarta pokazuje, ¿e recepcja ekumeniczna mo¿e te¿ stwarzaæ trud-
noœci. Jak czêœæ wczeœniejsza wymienia konkretne przyk³ady procesów recep-
cji, tak tutaj wskazuje siê konkretne przyczyny, dlaczego procesy recepcji
mog¹ oznaczaæ wielki wysi³ek.

Czêœæ pi¹ta mówi o „Ekumenicznej edukacji – kluczu do recepcji”.
W Ósmym Oficjalnym Raporcie WGR powiedziano, ¿e „w dziedzinie edukacji
ekumenicznej konieczne s¹ wiêksze wysi³ki” poniewa¿ „nowe pokolenie chrze-
œcijan nie zdaje sobie niekiedy sprawy, jaka by³a sytuacja i jak bardzo zmieni³a
siê ona na przestrzeni dziesiêcioleci, jakie up³ynê³y od utworzenia ŒRK i Soboru
Watykañskiego II”17. Przed³o¿one studium dokumentuje te zmiany, pokazuje
kroki prowadz¹ce do przezwyciê¿enia podzia³ów przesz³oœci, a tak¿e, jak eku-
meniczna recepcja pomog³a popieraæ i wspieraæ pojednanie. W tej czêœci rozwa-
¿any jest zwi¹zek miêdzy ekumeniczn¹ edukacj¹ i ekumeniczn¹ recepcj¹, mowa
jest tak¿e o sta³ym zainteresowaniu edukacj¹ ekumeniczn¹, szkicuje siê pewne
ogólne jej podstawy oraz programy i wytyczne dla jej realizacji.

Na koñcu tego dokumentu studyjnego, w czêœci szóstej, znajduje siê „Apel
do Koœcio³ów” o uznanie tego, co w ci¹gu jednego stulecia ekumenii zosta³o
osi¹gniête, udzielenie poparcia procesowi recepcji i odnowy zobowi¹zania Ko-
œcio³ów do poszukiwania chrzeœcijañskiej jednoœci.

Cz³onkami WGR, którzy zgodzili siê wspó³dzia³aæ w opracowaniu tego stu-
dium, byli m.in.: bp dr Gregory Cameron, diakon dr Aleksy Dikariew (od
2010), ks. kanonik dr John Gibaut, prof. Dr Annemarie Mayer (od paŸdzierni-
ka 2010), o. Luis Melo, ks. dr George Mulrain, prof. dr Friederike Nüssel,
Mgrs John Radano, dr Teresa Francesca Rossi, o. Igor Wyzhanow (2006-2010)
i ks. dr Thomas Best (2006-2007). Dr John Gibaut i Mgrs John Rodano zostali
poproszeni o wspólne przejêcie kierowania grup¹.

b. Zostaæ odnowionym w Duchu: duchowe korzenie ekumenii
(za³¹cznik B)

W odpowiedzi na modlitwê naszego Pana „aby wszyscy byli jedno…”
(J 17, 21) i pod wp³ywem wezwania Chrystusa do odnowy ¿ycia i nawrócenia
serca, WGR zainicjowa³a projekt, by przemyœleæ na nowo duchowe korzenie
ekumenicznej recepcji. Cel by³ dwojaki: przypomnieæ chrzeœcijanom i chrze-
œcijankom o duchowych impulsach, które od pocz¹tku napêdza³y ruch ekume-
niczny, i zastanowiæ siê nad nowymi mo¿liwoœciami podtrzymywania tych im-
pulsów za pomoc¹ praktycznych doœwiadczeñ.

17 Wspólna Grupa Robocza Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego: Ósmy Oficjalny
Raport, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2006 nr 1-2 (58-59), s. 154-155.
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Po wprowadzeniu tekst dzieli siê na osiem czêœci: podstawowe pojêcia;
podstawy biblijne, wskazówki dla modlitwy i praktyki liturgicznej; przyk³ady
inspirowane przez œwiêtych; moc przemieniaj¹cych spotkañ; praktyczne mo¿-
liwoœci dla Koœcio³ów  z pewnymi zaleceniami dla organizacji patronackich;
podsumowanie i proponowane Ÿród³a dla dalszej lektury.

Wed³ug definicji pojêæ: „duchowoœæ” i „ekumenia”18   (s³owa, które na ogó³
u¿ywane s¹ czêsto bez wystarczaj¹cej klarownoœci) studium bada teologiczn¹
podstawê ekumenii duchowej; rozwa¿a praktyki pobo¿noœci, modlitwy i nabo-
¿eñstwa, które karmi¹ te duchowe korzenie; uwypukla, jak Bóg w Chrystusie
przez Ducha Œwiêtego udziela nowego ¿ycia w Chrystusie przez przyk³ady
osób œwiêtych i przemieniaj¹ce spotkania z chrzeœcijanami innych tradycji; i
oferuje konkretne idee, jak ta duchowa podstawa daje siê zastosowaæ w lokal-
nej konfiguracji.

Ustêp dotycz¹cy teologicznej podstawy ekumenii duchowej zastosowa³ jako
zasadê porz¹dkow¹ modlitwê, poniewa¿ jest ona zakorzeniona w chrzeœcijañ-
skiej relacji z Trójjedynym Bogiem i tak¿e powi¹zana z tym, jak chrzeœcijanie
rozumiej¹ Boga i plan Bo¿y dla jednoœci. Omawiany ustêp bada zastosowanie
modlitwy dla jednoœci zarówno w pobo¿noœci indywidualnej jak i w liturgii
oraz widzi jednoœæ i ró¿norodnoœæ  jako dwa powi¹zane ze sob¹ dary, które
Chrystus daje w darze Koœcio³owi. W koñcowej czêœci ustêpu jest mocno pod-
kreœlone, ¿e jednoœæ jest darem i zadaniem, i ¿e chrzeœcijanie w ci¹g³ej nadziei
na ostateczn¹ wizjê ludu Bo¿ego ¿yj¹ i pracuj¹ w harmonijnej relacji.

Ustêp dotycz¹cy wniosków wynikaj¹cych z modlitwy i praktyki liturgicznej
daje wyraz radoœci, ¿e dziêki ruchowi ekumenicznemu chrzeœcijanie i chrzeœci-
janki regularnie modl¹ siê wzajemnie za siebie w ró¿ny sposób. Przedmiotem
szczególnego zainteresowania jest tutaj Ekumeniczny Kalendarz Modlitw, Ty-
dzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan i praktyka wspólnej modlitwy poczyna-
j¹c od Ojcze nasz, które jest wspólne wszystkim Koœcio³om chrzeœcijañskim.

Tekst wymienia przyk³ady impulsów dla jednoœci, wzbudzonych przez mê-
czenników, œwiêtych i jeszcze ¿yj¹cych œwiadków oraz wychodzi z inicjatyw¹
badania sposobów, w jaki œwiadectwo mêczenników mo¿e byæ Ÿród³em jedno-
œci. Wspólnota monastyczna z Bose i Komisja Wiara i Ustrój RK zbada³y
wspólnie ten temat podczas konsultacji.

W rozdziale „Moc przemieniaj¹cych spotkañ” studium zastanawia siê, jak
spotkania z chrzeœcijanami i chrzeœcijankami innych tradycji mog¹ byæ inspi-
racj¹ dla pog³êbionego zaanga¿owania w poszukiwaniu jednoœci chrzeœcijan.

18 Tekst angielski mówi o „ekumenizmie”, niemiecki pos³uguje siê pojêciem „ekumenia”, poniewa¿ eku-
menia w jêzyku niemieckim oznacza zarówno „ekumenizm” jak i szerok¹ przestrzeñ obejmuj¹c¹ kulê
ziemsk¹.
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Koñcowy ustêp oferuje Koœcio³om praktyczne zalecenia, tak aby duchowe
korzenie ekumenii przyjê³y wyraŸniejsz¹ formê. Tekst jest podzielony na piêæ
kategorii:

(1) Mo¿liwoœci wspólnej modlitwy – po³o¿enie wiêkszego nacisku na spo-
sób, w jaki uczestnicy anga¿uj¹ siê wspólnie podczas Tygodnia Modlitwy o
Jednoœæ, znalezienie nowych sposobów wykorzystania Ekumenicznego Kalen-
darza Modlitw, zachêcanie do ekumenicznego studiowania Biblii i koncentro-
wanie siê na wp³ywie modlitw o jednoœæ w otoczeniu liturgicznym.

(2) Mo¿liwoœci ekumenicznego œwiadectwa – wykorzystywanie ekumenicz-
nych podró¿y wizytacyjnych, by nadaæ ruchowi ekumenicznemu ludzkie obli-
cze, uznanie mocy œwiadectwa ekumenicznych przywódców koœcielnych i
znajdowanie dróg, jak przybli¿yæ m³odzie¿y, która okazuje pewne zaintereso-
wanie ekumenizmem, stan ekumenii.

(3) Mo¿liwoœci ekumenicznej goœcinnoœci –  z okazji rytów zwi¹zanych z
przejœciem z jednej fazy ¿yciowej do drugiej poœwiêciæ wiêcej uwagi ich przy-
gotowaniu, zaoferowaæ ekumeniczn¹ goœcinnoœæ a przez celowe dzia³ania
wci¹gn¹æ innych chrzeœcijan do podró¿y edukacyjnych skierowanych na du-
chowe korzenie ekumenii.

(4) Mo¿liwoœci zaanga¿owania programowego – z pomoc¹ wspólnego stu-
dium Biblii, troskliwego wykorzystania ekumenicznych impulsów, którym
podlegaj¹ wspólne misyjne projekty, i inne inicjatywy wspólnotowego zaanga-
¿owania.

(5) Mo¿liwoœci edukacji ekumenicznej – zachêcenie akademików, by inten-
cjonalnie i wyraŸnie wykorzystywali duchowe korzenie ekumenii. Szczególnie
wa¿ne jest zalecenie WGR, by wykorzystywaæ podró¿e edukacyjne w celu
wci¹gania chrzeœcijan ró¿nych tradycji do spotkañ, s³u¿¹cych wspieraniu dia-
logu i wymianie darów duchowych.

Cz³onkami grupy redakcyjnej dla tego raportu byli m.in.: dr Maria Aranzazu
Aquado Arrese (do 2010 wspó³moderatorka), o. Gregory Fairbanks, abp Felix
A. Machado, o. James Massa, pani Margaret Naylon, o. dr Kondothra M. Geo-
rge, ks. dr Henriette  Hutabarat-Lebank, ks. Diane C. Kessler (wspó³modera-
torka), ks. dr Elsie Musenamakweli i metropolita John Pelushi.

D.  Rozwa¿ania nad m³odymi ludŸmi

Koœció³ w ¿yciu m³odych ludzi i m³odzi ludzie w ¿yciu Koœcio³a

Koœció³ tworzy wa¿n¹ czêœæ w ¿yciu m³odych ludzi, a ich udzia³ w Koœciele
jest niezbêdnym elementem w ¿yciu Koœcio³a. Gdy m³odych ludzi brakuje w
koœcielnych wspólnotach, zagro¿ona jest zdolnoœæ do ¿ycia Koœcio³a.
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Poniewa¿ m³odzi ludzie stanowi¹ jeden z najbardziej dynamicznych sekto-
rów w ka¿dym spo³eczeñstwie i znajduj¹ siê w decyduj¹cym okresie swojego
¿ycia, Koœció³ musi znaleŸæ odpowiednie i kreatywne sposoby prowadzenia
ich do Jezusa Chrystusa. Koœcio³y musz¹ daæ impuls dyskusjom z m³odymi
ludŸmi, aby zrozumieæ ich doœwiadczenia i bogactwo ich wiary. Œwiat dzisiej-
szy stawia m³odych ludzi przed wieloma wyzwaniami, jednoczeœnie jednak
oferuje im te¿ wiele mo¿liwoœci. M³odzie¿ poddawana jest naciskom przybie-
raj¹cego na sile globalnego spo³eczeñstwa. WGR wzywa Koœcio³y do uœwia-
domienia sobie skutków tego nacisku jak równie¿ nieodzownej frustracji, do
jakiej mo¿e prowadziæ. M³odzi ludzie ¿yj¹ w kontekœcie rozpowszechniania
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które wywieraj¹ znacz¹cy
wp³yw na ich ¿ycie, niekiedy z negatywnymi konsekwencjami, które oddzia³y-
waj¹ na ich relacje, interesy, priorytety, sk³onnoœci i styl ¿ycia. Technologie
komunikacyjne oferuj¹ m³odym ludziom tak¿e pozytywn¹ sposobnoœæ komu-
nikowania siê ze sob¹, wchodzenia w sieæ, wykonywania wspólnej pracy, do-
starczaj¹c im w ten sposób sensu globalnej solidarnoœci i motywacji do pracy
na rzecz Koœcio³a i spo³eczeñstwa. Poza tym m³odzi ludzie szukaj¹ doœwiad-
czeñ duchowych i relacji z Bogiem.

Wyzwania, z którymi m³odzi ludzie próbuj¹ siê uporaæ, wp³ywaj¹ te¿ na
sposób, w jaki uczestnicz¹ w ¿yciu Koœcio³a. M³odzi ludzie mog¹ byæ aktyw-
nymi cz³onkami zborów i organizacji m³odzie¿owych. Wielu uwa¿a, ¿e Ko-
œció³ nie odpowiada ich ¿yczeniom i formom wyra¿ania i dlatego pozostaj¹
biernymi obserwatorami. To mo¿e prowadziæ do dyskomfortu psychicznego i
pewnego zdystansowania siê od ¿ycia Koœcio³a. Przeto WGR apeluje o poszu-
kiwanie zrozumienia i reagowanie na z³o¿on¹ rzeczywistoœæ, któr¹ prze¿ywa
m³odzie¿, jak równie¿ o przyjêcie otwartej postawy wobec ich potrzeb i ocze-
kiwañ, gdy¿ to by³oby kluczem do rozwijania, utrzymania i wspierania jej po-
czucia potrzeby przynale¿noœci do Koœcio³a.

Inicjatywy m³odych ludzi, przyczyniaj¹ce siê do wspierania jednoœci miê-
dzy chrzeœcijanami, by³y w historii ruchu ekumenicznego godne uwagi. WGR
apeluje do Koœcio³ów o poszukiwanie nowych mo¿liwoœci wprzêgniêcia m³o-
dych ludzi do pracy ekumenicznej. M³odzi ludzie, którzy wspieraj¹ chrzeœci-
jañsk¹ jednoœæ, winni byæ doceniani i nie wolno dostrzegaæ w nich tylko bier-
nych odbiorców, lecz raczej nale¿y ich uznaæ za partnerów, których wk³ad jest
dostrzegany i w pe³ni siê sprawdza.

Z tego powodu WGR szuka³a komunikacji z m³odymi ludŸmi z pomoc¹
specyficznych zasobów, które w ró¿nych miejscach i w ró¿nych Koœcio³ach
mog¹ byæ wykorzystane. Trzy obszary „zasobów dla m³odzie¿y” to:

1) wiara,
2) przynale¿noœæ koœcielna (chrzest),
3) prze¿ywanie swojej wiary (naœladowanie).
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Ka¿dy obszar zosta³ oœwietlony z trzech ró¿nych perspektyw: S³owa Bo-
¿ego, chrzeœcijañskich œwiadectw pierwszych wieków i Koœcio³a wspó³cze-
snego. Chrzeœcijañskie grupy studentów, grupy w parafiach i szko³ach prze-
testowa³y materia³ wchodz¹cy w sk³ad zasobów. Zebrane odpowiedzi zajê³y
siê rol¹ wiary w ¿yciu m³odych ludzi, zbada³y znaczenie przynale¿noœci do
tradycji chrzeœcijañskiej i rolê Koœcio³a oraz rozwa¿y³y interakcjê z chrzeœci-
janami i chrzeœcijankami z innych tradycji. WGR zachêca Koœcio³y do  wy-
korzystania tego narzêdzia jako  ewentualnego punktu wyjœcia przemyœleñ
m³odych ludzi nad ich w³asnymi tradycjami chrzeœcijañskimi. Odpowiedzi
zapowiada³y, ¿e m³odzi ludzie oczekuj¹ od Koœcio³a aktywnoœci i zaanga¿o-
wania w dzisiejszym œwiecie. Reakcje pokazuj¹, ¿e m³odzi ludzie s¹ otwarci
wobec ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, lecz nie s¹ œwiadomi roli, jak¹
mog¹ odegraæ przy wspieraniu chrzeœcijañskiej jednoœci. WGR zachêca Ko-
œcio³y do zastanowienia siê nad tym, jak m³odzi ludzie mog¹ bardziej œwia-
domie i aktywnie wzi¹æ udzia³ w ekumenicznych strategiach na rzecz wspó³-
pracy.

Cz³onkami Grupy Roboczej „M³odzie¿” byli m.in. pani Loucille Palcata (od
2010), archimandryta dr Iosif L. Bosch, pani Margarita Brosnan (do 2010),
pani Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska (moderatorka) i Mgrs Usma Gómez.

E. Dyskusje na temat migracji

Urzeczywistnienie  wzajemnej przynale¿noœci jest rzeczywistym powo³a-
niem w ruchu i obecnoœci migrantów. Wzajemne nale¿enie do siebie wykracza
poza s³u¿bê diakonack¹ wobec ludzi w potrzebie; chodzi o dzielenie naszego
wspólnego cz³owieczeñstwa i daru ¿ycia, który wszyscy otrzymaliœmy. Kto
jest moim bliŸnim? Egzystencjalny kontekst migracji objawia g³êbszy sens
wspólnoty i wzajemnej przynale¿noœci ludzi zró¿nicowanych pod wzglêdem
spo³ecznym, kulturalnym i czêsto tak¿e religijnym. Wœród chrzeœcijan ró¿nych
tradycji i ró¿nego pochodzenia stawk¹ jest wspólnota i jakoœæ wspólnego ¿ycia
w Chrystusie (communio). Dlatego migracja potrzebuje ekumenicznej reakcji.

Najnowsze statystki podaj¹, ¿e oko³o 3 % ludnoœci œwiata wed³ug definicji
ONZ to migranci19. Istnieje 214 milionów miêdzynarodowych migrantów,

19 „Migracj¹” jest ruch jednej osoby lub grupy osób zarówno przez miêdzynarodowe  granice jak te¿
wewn¹trz jakiegoœ pañstwa. Jest to ruch ludzi, który obejmuje wszystkie formy ruchu niezale¿nie od trwa-
nia, sk³adu i przyczyn. Mamy tu wiêc migracjê uchodŸców, ludzi wykorzenionych, ekonomicznych migran-
tów i osoby, które wyruszaj¹ w drogê z innych przyczyn, z ³¹czeniem rodzin w³¹cznie (por. Miêdzynarodo-
wa Organizacja Migracji – http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/key-migration-terms/lang/en#Mi-
grant). Wyra¿enie „miêdzynarodowi migranci” dotyczy osób lub grup osób, którzy przez rok lub d³u¿ej ¿yj¹
w innym kraju ni¿ ten, w którym siê urodzili.
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wœród nich 106 milionów lub 49 % to chrzeœcijanie20. Przep³yw i obecnoœæ lu-
dzi z innych krajów s¹  przyczyn¹ ró¿nych wyzwañ, pozytywnych tendencji i
reakcji, które w publicznych debatach na temat migracji s¹ przedmiotem skraj-
nych opinii: od rasistowskiego odrzucenia poprzez postawê niepewnoœci a¿ po
pe³ne uznanie migrantów jako ludzi, którzy wczeœniej lub póŸniej stan¹ siê
obywatelami i obywatelkami. Przybycie migrantów staje siê wyzwaniem dla
bezkrytycznie przyjmowanych za³o¿eñ, w tym dla wyobra¿eñ, ¿e ¿yjemy w
mocno  ugruntowanej kulturze lub wspólnocie.

Zarówno powszechna jak i biblijna historia pokazuje, ¿e migracja od pocz¹t-
ku by³a czêœci¹ ¿ycia wspólnot ludzkich, niemal zawsze wi¹¿¹c¹ siê ze zmiana-
mi dla tych, którzy s¹ w ruchu, i dla tych, do których przybywaj¹. Rosn¹ca glo-
balizacja i mobilnoœæ doda³y zjawisku migracji nowe wymiary. Mobilnoœæ i
pluralizm identyfikacji s¹ czynnikami, które niemal wszêdzie na œwiecie okre-
œlaj¹ obecnie ¿ycie w spo³eczeñstwach. Gdy ludzie s¹ w drodze,  nie tylko ich
osobista to¿samoœæ jest wystawiana na próbê. Spotkania z ludŸmi innych kie-
runków religijnych, przekonañ i stylów ¿ycia maj¹ tak¿e wielki wp³yw na spo-
sób rozumienia kolektywnych i instytucjonalnych to¿samoœci; wywieraj¹
wp³yw na indywidualne odczuwanie wspólnoty, przynale¿noœci i lojalnoœci,
paroikia21  jednej wspólnoty i Koœcio³a jak równie¿ na stosunki Koœcio³ów z
ruchem ekumenicznym w ogóle. Tworzenie i wzrost wspólnot migrantów
wskazuje na mo¿liwoœci i wyzwania, jakie ta sytuacja stwarza dla ekumenicz-
nych reakcji Koœcio³ów: jak mo¿na zachowaæ wspóln¹ s³u¿bê i wspólne œwia-
dectwo dla jednej Ewangelii mimo ró¿nych sposobów wyra¿ania i form chrze-
œcijañstwa? …

Jest rzecz¹ konieczn¹ skierowanie uwagi na z³o¿onoœæ spo³eczno-ekono-
micznej i politycznej podstawy publicznej debaty na temat migracji i jednocze-
sne podjêcie starañ na rzecz  rozwijania œwiadomoœci istnienia konstruktyw-
nych modeli spotkania z innymi. Wspólne cz³owieczeñstwo – zarówno w per-
spektywie pe³ni obietnicy z nim zwi¹zanej jak i podatnoœci na zranienie – i
wspólny chrzest tworz¹ podstawê ekumenicznych relacji miêdzy zaanga¿owa-
niem na rzecz wszystkich migrantów a zaanga¿owaniem na rzecz wspólnot
chrzeœcijañskich migrantów  i Koœcio³ów w krajach, w których staraj¹ siê o
zgodê na pobyt. Jako cz³onkowie jednego cia³a wszyscy chrzeœcijanie ponosz¹
odpowiedzialnoœæ za ca³e cia³o i wszystkie jego cz³onki. Niew¹tpliwie temat
ten w przekraczaj¹cych granicê ekumenicznych inicjatywach bêdzie mia³ prio-
rytet we wszystkich swoich aspektach. Zachowuj¹c wiernoœæ ka¿dej w³asnej

20 Marzec 2012 wed³ug PEW Research Center’s Forum on Religion and Public Life, Faith on the Move.
The Religious Affiliation of Migrants, http://www.pewforum.org/Geography/Religious-Migration.aspx

21 Angielskie s³owo „parish”  wywodzi siê z greckiego s³owa „paroikia”, co oznacza mieszkaæ obok sie-
bie, ale tak¿e mieszkaæ w obcym kraju.
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tradycji koœcielnej taka reakcja musi zachowaæ otwartoœæ wobec nowych re-
aliów.

Kto podziela troski migrantów, musi te¿ byæ wra¿liwy na negatywnie zabar-
wione dyskursy w sprawie migracji, tak¿e we wspólnotach chrzeœcijañskich.

Cz³onkami Grupy Roboczej ds. Migracji byli (m.in.): abp Viken Aykazian,
dr Youssef Kamal El-Hage, bp John D. Faris (moderator), ks. dr Benebo Fuba-
ra Fubara-Manuel, dr Flaminia Dama Giovanelli, pani Laurel Namhla Masin-
ga, ks. dr Japhet Ndhlovu i siostra Veronica de Roza, FMM.

V. Perspektywy na przysz³oœæ (2013-2020)

Zaufanie, jakie zosta³o zbudowane przez zorganizowan¹ i d³ugotrwa³¹ for-
mê wspó³pracy organizacji patronackich WGR, ma ogromne znaczenie dla
zwartoœci jednego ruchu ekumenicznego i sta³ego poszukiwania widzialnej
jednoœci. WGR oferowa³a przestrzeñ dla otwartej i konstruktywnej wymiany,
która u³atwi³a wspó³pracê miêdzy ró¿nymi aspektami ¿ycia i pracy organizacji
patronackich, interpretowa³a przemiany zachodz¹ce w obu tych organizacjach
i szerszym ruchu ekumenicznym oraz umo¿liwi³a zajêcie siê wspólnymi wy-
zwaniami i dra¿liwymi sprawami w atmosferze duchowej wspólnoty i przyjaŸ-
ni w Chrystusie. Dziêki nadzorowaniu tej bie¿¹cej wspó³pracy mo¿na by³o na-
dal wspieraæ w tym okresie stosunki miêdzy ró¿nymi elementami programu
ŒRK a odpowiednimi dykasteriami Kurii Rzymskiej.

Wszystkie te funkcje winny zajmowaæ naczelne miejsce w pracy ka¿dej
przysz³ej WGR, niezale¿nie od jej liczebnoœci lub trwania mandatu. Komitet
ŒRK ds. Priorytetów, przygotowuj¹c posiedzenie Komitetu Naczelnego w
2012 r. oraz zbli¿aj¹ce siê Zgromadzenie Ogólne, zbada³ wszystkie zwi¹zane z
ŒRK komisje i grupy doradcze pod k¹tem ich liczebnoœci, czêstotliwoœci spo-
tkañ i metodyki pracy; kierowa³a nim tendencja popierania mniejszych i jedno-
czeœnie bardziej elastycznych gremiów. Organizacje patronackie musz¹ te te-
maty nadal omawiaæ przed zbli¿aj¹cym siê Zgromadzeniem Ogólnym ŒRK i
przed³o¿yæ wspólnie wypracowan¹ propozycjê na przysz³oœæ.

Wdziêczna za mo¿liwoœæ wspó³pracy w tym okresie WGR formu³uje nastê-
puj¹ce zalecenia:

 Pewne przekonania wypowiedziane podczas konsultacji z okazji 40-le-
cia WGR okaza³y siê relewantne tak¿e dla okresu póŸniejszego ni¿ obowi¹zy-
wanie obecnego mandatu. Nastêpna WGR z pewnoœci¹ skorzysta na tym, gdy
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dwa pierwsze posiedzenia plenarne odbêd¹ siê znowu w Rzymie i Genewie.
Dok³adniejsza i lepsza znajomoœæ organizacji patronackich pozwoli cz³onkom
Grupy uzyskaæ klarowniejsze rozumienie swoich zadañ i swego potencja³u
jako grupy.
 Bardzo konkretn¹ propozycjê kontynuowania pracy przedstawia Grupa

Studyjna Korzenie ekumenii. Zaleca ona zbadanie, wspólnie z Forum Palesty-
na-Izrael ŒRK oraz Papiesk¹ Rad¹ ds. Migrantów i Ludzi w Drodze, mo¿liwo-
œci projektu pilota¿owego dla pielgrzymek do Ziemi Œwiêtej.
 WGR nie zakoñczy³a swoich dyskusji na temat migracji. Na podstawie

znaczenia tego tematu dla Koœcio³ów trzeba zbudowaæ wspó³pracê organów
koœcielnych, które siê nim zajm¹.
 Dla nastêpnej WGR bêdzie konieczne zastanowienie siê nad nowymi

formami wspó³pracy, dokonanie oceny stale zmieniaj¹cego siê kontekstu glo-
balnego i koœcielnego oraz reagowanie na tê zmianê. WGR musi zawsze czuæ
puls ruchu ekumenicznego, ustalaæ stan ekumenicznych stosunków, rozpozna-
waæ ich silne i s³abe strony, ustalaæ priorytety oparte na wymiernych celach
oraz badaæ dokonuj¹cy siê postêp. Wszystko to ma s³u¿yæ ustaleniu, czy cele
by³y powa¿nie i wytrwale realizowane.
 Podkreœlono, ze WGR nie ma dublowaæ pracy Komisji Wiara i Ustrój,

gdy podejmuje pracê nad dokumentami studyjnymi dotycz¹cymi zagadnieñ
doktrynalnych. Z drugiej strony WGR musi odgrywaæ rolê w refleksji nad eku-
menicznym wymiarem kwestii i musi decydowaæ, czy mo¿e wnosiæ specyficz-
ny wk³ad w danym obszarze, byæ mo¿e bardziej przez zwracanie siê z proœb¹
do wyspecjalizowanych instytucji lub oœrodków  o przejêcie danego studium
ni¿ osobiste jego organizowanie.
 Podczas nastêpnego mandatu by³oby rzecz¹ pomocn¹ wysondowanie in-

nych kreatywnych mo¿liwoœci, które s¹ zgodne z w³aœciw¹ misj¹ WGR. To
mog³oby te¿ wzmocniæ Grupê, by „byæ wyzwaniem dla organizacji patronac-
kich w poszukiwaniu nowych dróg i programów”.

Nastêpuj¹ce kwestie opieraj¹ siê na ju¿ wykonanej pracy, lecz wskazuj¹ tak-
¿e na dalsze zadania:
 Jak WGR mog³aby funkcjonowaæ praktyczniej jako poœrednik recepcji i

czynnik sprzyjaj¹cy duchowemu zakorzenieniu ekumenii?
 Jak nowa obecnoœæ ró¿nych wspólnot chrzeœcijañskich w jednym miej-

scu na podstawie migracji mo¿e staæ siê wzbogacaj¹c¹ mo¿liwoœci¹ pog³êbie-
nia stosunków ekumenicznych w kontekœcie zmieniaj¹cego siê krajobrazu ko-
œcielnego?
 Jak WGR mo¿e dalej pobudzaæ lepsz¹ i intensywniejsz¹ wspó³pracê

ekumeniczn¹ i uczestnictwo m³odych ludzi np. na uniwersytetach i podczas
wydarzeñ takich jak Œwiatowe Dni M³odzie¿y?
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 Co mog¹ uczyniæ wspólnie organizacje patronackie dla wspierania miê-
dzyreligijnego dialogu i wspó³pracy?
 Czy istniej¹ bardziej odpowiednie mo¿liwoœci wzmocnienia relacji

z chrzeœcijanami dystansuj¹cymi siê od ruchu ekumenicznego?

VI. Cz³onkowie Wspólnej Grupy Roboczej
(2007 – 2012)

Przedstawiciele Koœcio³a Rzymskokatolickiego

Arcybiskup Diarmuid MARTIN, ko-moderator
Arcybiskup Dublina
Dublin, Irlandia

Mgr. Gosbert BYAMUNGU, ko-sekretarz (do 2011)
Pe³nomocnik PRJCh ds. Stosunków z ŒRK
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Pañstwo Watykan

Prof. Maria Aranzazu Aguado ARRESE (do sierpnia 2010)
Rzymskokatolicka konsultantka przy ŒRK, Komisja Misji Œwiatowej i

Ewangelizacji
Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Genewa, Szwajcaria

Pani Loucille ALCALA (2010-2012)
Koordynatorka programowa
Miêdzynarodowa Organizacja Studentów Katolickich (IYCS)

Pani Margareta BROSNAN (do 2010)
Koordynatorka Kampanii na rzecz Caritasu w Australii
Alexandria, Australia

Dr Youssef Kamal EL-HAGE
Profesor nadzwyczajny fizyki
Wydzia³ Nauk Przyrodniczych i Stosowanych, Uniwersytet Notre Dame w

Louaize
Zouk Mosbeh, Liban
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Biskup John D. FARIS
Eparchia Sankt Maron, cz³onek pó³nocnoamerykañskiego dialogu prawo-

s³awno-katolickiego oraz konsultacji orientalno-prawos³awnej i katolickiej
Utica, USA

Biskup Brian FARRELL
Sekretarz
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Pañstwo Watykan

O. Gregory FAIRBANKS (od 2008)
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Pañstwo Watykan

Dr Flaminia Dama GIOVANELLI
Podsekretarz Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwoœci i Pokoju
Pañstwo Watykan

Arcybiskup Felix A. MACHADO
Arcybiskup Vasai
Vasai, Indie

Pani Laurel Namhla MASINGA
Katechetka, dzia³aczka Stowarzyszenia Œwieckich w Afryce po³udniowej

pod patronatem Konferencji Episkopatu
Soweto, Afryka po³udniowa

O. James MASSA (2005-2011)
Dyrektor wykonawczy
Sekretariat ds. Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych
Katolicka Konferencja Biskupów w USA
Washington, DC, USA

Prof. dr Annemarie MAYER (od paŸdziernika 2010)
Rzymskokatolicka konsultantka przy ŒRK, Komisja Misji Œwiatowej i

Ewangelizacji
Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Genewa, Szwajcaria

O. Luis MELO, S.M., ko-sekretarz (od 2012)
Dyrektor, Sprawy Ekumeniczne i Miêdzyreligijne
St. Boniface,  Winnipeg, Kanada
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Pani Margaret NAYLON
Komisja ds. Stosunków Ekumenicznych i Miêdzyreligijnych
Brisbane, Australia

Mgr. John A. RADANO
Seton Hall University
South Orange, NJ, USA

Prof. dr Teresa Francesca ROSSI
 Zastêpca dyrektora
Centro Pro Unione
Rzym, W³ochy

Mgr Juan Usma GOMEZ
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Pañstwo Watykan

Siostra Veronica DE ROZA, FFM
Franciszkanka Misjonarka Marii
Singapur

Pani Giovanni RAMON, sekretarz administracyjny
Pani Silvana SALVATI, sekretarz administracyjny
Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Pañstwo Watykan

Przedstawiciele Œwiatowej Rady Koœcio³ów

Metropolita NIFON, ko-moderator
Arcybiskup diecezji Targoviste
Rumuñski Koœció³ Prawos³awny
Targoviste, Rumunia

Ks. dr Martin ROBRA, ko-sekretarz
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
Dyrektor programowy, ŒRK
Genewa, Szwajcaria

Arcybiskup Viken AYKAZIAN
Ormiañski Koœció³ Apostolski
 Diecezja Koœcio³a ormiañskiego w Ameryce
 Washington, DC, USA
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Ks. dr Thomas BEST (2006-2007)
Dyrektor, Wiara i Ustrój (emeryt)
Belmont, MA, USA

Archimandryta dr Iosif  L. BOSCH
Patriarchat ekumeniczny
(31 maja 2012 wybrany biskupem Patary)
Kanclerz Archidiecezji Buenos Aires i Ameryki Po³udniowej
Cordoba, Argentyna

Biskup dr Gregory K. CAMERON
Koœció³ (anglikañski) Walii
Diecezja St. Asaph
St. Asaph, Walia, Zjednoczone Królestwo

Diakon dr Alexey DIKAREV (od 2010)
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
Koœcielny Wydzia³ Zagraniczny Patriarchatu Moskiewskiego
Moskwa, Rosja

Ks. dr Banebo Fubara FUBARA-MANUEL
Koœció³ Prezbiteriañski Nigerii
Port Harcourt, Nigeria

O. dr Kondothra M. GEORGE
Malankarski Prawos³awny Koœció³ Syryjski
Rektor Prawos³awnego Seminarium Teologicznego, Kottayam
Kottayam, Kerala, Indie

Ks. kanonik John GIBAUT (od 2008)
Koœció³ Anglikañski Kanady
Dyrektor Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Genewa, Szwajcaria

Pani Agnieszka GODFREJÓW-TARNOGÓRSKA
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP
Kraków, Polska

Ks. dr Henriette HUTABARAT-LEBANG
Koœció³ Toraja w Indonezji
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Sekretarz generalny Chrzeœcijañskiej Konferencji Azji
Rantepao, Indonezja/Chiang Mai, Tajlandia

Ks. Diane KESSLER
Zjednoczony Koœció³ Chrystusa
Dyrektor wykonawczy (emerytka)
Massachusetts Council of Churches
Newton, MA, USA

Pan Georges LEMOPOULOS
Patriarchat ekumeniczny
Zastêpca sekretarza generalnego, ŒRK
Genewa, Szwajcaria

Pani Melenaite Katea LUTUI
Wolny Koœció³ Wesleyañski Tonga/Koœció³ Metodystyczny Tonga
Sekretarz Wydzia³u Kobiet
Nuku’alofa, Tonga

Ks. dr George MULRAIN
Konferencja Koœcio³ów Metodystycznych Karaibów i Ameryki
St. John’s Antigua, Indie Zachodnie

Ks. dr Elisée MUSEMAKWELI
Koœció³ Prezbiteriañski Rwandy, prezydent
Kigali, Rwanda

Ks. dr Japhet NDHLOVU
Koœció³ Reformowany Zambii, by³y moderator Synodu
Kierownik School of Theology, Uniwersytet Prezbiteriañski Afryki

Wschodniej
Nairobi, Kenia

Prof. dr Friederike NUESSEL
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
Profesor teologii systematycznej i studiów ekumenicznych Uniwersytetu w

Heidelbergu
Heidelberg, Niemcy

Metropolita John PELUSHI
Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny Albanii
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Metropolita Korea
Korea, Albania

Ks. dr Juan SEPULVEDA
Mission Iglesia  Pentecostal
Santiago, Chile

O. Igor VYZHANOV (2006-2010)
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
Koœcielny Wydzia³ Zagraniczny Patriarchatu Moskiewskiego
Moskwa, Rosja

Pani Lucia WEHRLE, asystentka programowa
Pani Lut VAN KERSAVOND, asystentka projektowa
Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Genewa, Szwajcaria

VII. Za³¹czniki

A. Recepcja: klucz do ekumenicznego postêpu
B. Byæ odnowionym w Duchu: duchowe korzenie ekumenii
C. Koœció³ w ¿yciu m³odych ludzi i m³odzi ludzie w ¿yciu Koœcio³a
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Za³¹cznik A

RECEPCJA: KLUCZ DO EKUMENICZNEGO
POSTÊPU
Studium Wspólnej Grupy Roboczej

Spis treœci

WPROWADZENIE
I. RECEPCJA EKUMENICZNA: DECYDUJ¥CA DLA OSI¥GNIÊCIA

JEDNOŒCI
A. Recepcja w ¿yciu Koœcio³a: wczoraj, dzisiaj i jutro
B. Recepcja ekumeniczna
C. Ci¹g³e uwzglêdnianie ruchu ekumenicznego i jego wyników w ¿yciu

Koœcio³a
1. Recepcja wyników stulecia ekumenii
2. Podró¿ ekumeniczna trwa dalej i buduje na osi¹gniêciach
D. Recepcja ekumeniczna w refleksjach Wspólnej Grupy Roboczej
E. Intuicje i zalecenia dla organizacji patronackich

II. JAK ODBYWA SIÊ RECEPCJA EKUMENICZNA: DOŒWIADCZE-
NIE ŒWIATOWYCH WSPÓLNOT CHRZEŒCIJAÑSKICH

A. Procesy recepcji
B. Jak przebiegaj¹ procesy
C. Intuicje i zalecenia dla organizacji patronackich

III. PRZEZWYCIÊ¯YÆ PODZIA£Y PRZESZ£OŒCI: RECEPCJA
WSPIERA POJEDNANIE

A. Nowy kontekst wspiera recepcjê
B. O przezwyciê¿enie roz³amów z V stulecia
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1. Wspólne deklaracje chrystologiczne:
a. Biskupi Rzymu i patriarchowie orientalno-prawos³awni
b. Biskup Rzymu i patriarcha Asyryjskiego Koœcio³a Wschodu
c. Oficjalny dialog Koœcio³ów wschodnio-prawos³awnych i orientalno-pra-

wos³awnych
d. Chrystologiczne porozumienia w innych dialogach dwustronnych
C. Ku przezwyciê¿eniu podzia³ów z 1054 roku
D. Ku przezwyciê¿eniu podzia³ów z XVI stulecia
1. Wczesne przyk³ady wzajemnej recepcji
2. Nowsze przyk³ady recepcji uwieñczonej sukcesem: Leuenberg i Porvoo
a. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) – Konkordia

leuenberska
b. Wspólnota brytyjskich i irlandzkich Koœcio³ów anglikañskich oraz nor-

dyckich i ba³tyckich Koœcio³ów luterañskich – Wspólnota Porvoo
3. Ci¹g³a recepcja Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwie-

niu
4. Pojednanie luterañsko-menonickie
E. Rola organizacji patronackich jako poœredników recepcji
1. Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
2. Œwiatowa Rada Koœcio³ów
a. Przyk³ad recepcji ekumenicznej w samej ŒRK
b. Przyk³ad ŒRK: recepcja  wyników raportu z dialogu dwustronnego
c. Forum dialogów dwustronnych
d. Ustawiczna recepcja Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego
F. Intuicje i zalecenia

IV. GDY RECEPCJA EKUMENICZNA SPRAWIA TRUDNOŒCI
A. Wyzwania dla recepcji
B. Intuicje i zalecenia

V. EDUKACJA EKUMENICZNA: KLUCZ DO EKUMENICZNEJ RE-
CEPCJI

A. Edukacja i recepcja
B. Historia edukacji ekumenicznej w kontekœcie Wspólnej grupy Roboczej
C. O dalszy rozwój edukacji ekumenicznej
1.Podstawy ogólne
2.Programy i wytyczne
D.  Intuicje i zalecenia

VI.  PODSUMOWANIE: APEL DO KOŒCIO£ÓW
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Wprowadzenie

1. Recepcja jest œciœle zwi¹zana z istot¹ i celem ruchu ekumenicznego.
Ósmy Raport Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów sformu³owa³ piln¹ potrzebê recepcji jako zagad-
nienia ekumenicznego dzisiaj:

„Recepcja jest procesem, za pomoc¹ którego Koœcio³y przyswajaj¹ sobie
rezultaty wszystkich swoich spotkañ, a szczególnie konwergencje i poro-
zumienia osi¹gniête w kwestiach, które by³y historyczn¹ przyczyn¹ ich
podzia³u. Mówi³ o tym raport z szóstego Forum Dialogu Dwustronnego:
‘Recepcja jest integraln¹ czêœci¹ ruchu ekumenicznego prowadz¹cego do
pe³nej wspólnoty, która jest realizowana wówczas, gdy wszystkie Koœcio-
³y s¹ w stanie stwierdziæ, ¿e jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³
istnieje w ca³ej pe³ni w innych Koœcio³ach’ (deklaracja z Canberry).

W ten sposób recepcja oznacza o wiele wiêcej ni¿ oficjalne odpowiedzi na
wyniki dialogu, nawet gdy maj¹ one istotne znaczenie. W ka¿dym razie wyniki
miêdzynarodowych dialogów teologicznych, nawet gdy nie zajmuj¹ siê ca³¹
palet¹ stosunków miêdzy Koœcio³ami, stanowi¹ rozstrzygaj¹cy aspekt recepcji.
S¹ one bowiem specyficzn¹ prób¹ przezwyciê¿enia tego, co dzieli Koœcio³y i
jest przeszkod¹ w wyra¿aniu jednoœci, której pragnie nasz Pan”22.

2. Cytat ten ukazuje z³o¿onoœæ pojêcia recepcji; obejmuje ono nie tylko re-
cepcjê dialogu ekumenicznego, lecz tak¿e wielostronny proces, za pomoc¹
którego Koœcio³y przyswajaj¹ takie elementy, jak liturgia, duchowoœæ, formy
œwiadectwa z innych tradycji i nawet totalnoœæ procesu, przez który Koœcio³y
wzajemnie siê przyjmuj¹ w pe³nej wspólnocie.

3. Przez przyst¹pienie do dialogów multilateralnych i bilateralnych jak rów-
nie¿ przez intensyfikacjê wzajemnych kontaktów podzielone od dawna wspólnoty
chrzeœcijañskie zaczê³y w wieloraki sposób przyjmowaæ siê wzajemnie na nowo
jako bracia i siostry w Chrystusie. Przed³o¿ony tekst rozwa¿a najpierw dary i wy-
zwania recepcji wobec Koœcio³ów, gdy przyjmuj¹ intuicje wynikaj¹ce z dialogów,
jakie prowadz¹. Ten raport nie jest bynajmniej pe³nym przegl¹dem osi¹gniêæ eku-
menicznych i ich recepcji, lecz wskazuje na ró¿norodne doœwiadczenia i rodzaje
recepcji, jak one wynikaj¹ z wa¿nych dialogów ekumenicznych. Wraz z tym doku-
mentem studyjnym Wspólna Grupa Robocza wraca do ju¿ podjêtego tematu i za-

22 Istota i cel dialogu ekumenicznego. Studium Wspólnej Grupy Roboczej, „Studia i Dokumenty Ekume-
niczne” 2006 nr 1-2, s. 219-220.
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stanawia siê nadal nad recepcj¹ jako integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹ ruchu ekume-
nicznego, która jest niezbêdna, by zbli¿yæ siê do celu widzialnej jednoœci.

4. Czêœæ pierwsza zaczyna siê krótk¹ prezentacj¹ znaczenia recepcji w ¿yciu
Koœcio³a w ogóle. Potem nastêpuje dyskusja na temat ekumenicznej recepcji, za
pomoc¹ której „Koœcio³y przyswajaj¹ sobie rezultaty wszystkich swoich spotkañ, a
szczególnie konwergencje i porozumienia osi¹gniête w kwestiach, które by³y hi-
storycznie przyczyn¹ ich podzia³u”23. W sposób szczególny podkreœla ona ko-
niecznoœæ sta³ego przyjmowania ruchu ekumenicznego i jego osi¹gniêæ do ¿ycia
Koœcio³a. Czêœæ druga opisuje specyficzne procesy, które ró¿ne œwiatowe wspól-
noty chrzeœcijañskie wykorzystuj¹ przy recepcji dokumentów ekumenicznych.
Czêœæ trzecia pokazuje drogi, którymi przez ruch ekumeniczny mo¿liwe  by³o pod-
jêcie niezbêdnych kroków w sprawie recepcji wyników dialogów ekumenicznych,
co przyczyni³o siê do zapocz¹tkowania procesu  przezwyciê¿ania podzia³ów
chrzeœcijan z V, XI i XVI stulecia. Jednoczeœnie czêœæ czwarta uœwiadamia, ¿e ist-
niej¹ jeszcze przeszkody na drodze do jednoœci, które wymagaj¹ rozwi¹zania i z
tego powodu s¹ wyzwaniem dla ekumenicznej recepcji. W tym sensie czêœæ pi¹ta
mówi o znaczeniu edukacji ekumenicznej jako kluczu dla ekumenicznej recepcji.
Na koniec ka¿dej czêœci gromadzone s¹ intuicje i zestawiane zalecenia, które maj¹
pomóc Koœcio³om wzajemnie przyjmowaæ swoje dobra i wzajemnie siê akcepto-
waæ. Tekst koñczy siê „Apelem do Koœcio³ów”, aby uzna³y, ¿e w stuleciu ekume-
nii po Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910) nast¹pi³ du¿y postêp,
jednoczeœnie oczekuje od organizacji patronackich, ¿e nieustannie bêd¹ wspieraæ
ruch ekumeniczny i recepcjê jego osi¹gniêæ w ¿yciu Koœcio³ów.

I. Recepcja ekumeniczna: decyduj¹ca
dla osi¹gniêcia jednoœci

 A. Recepcja w ¿yciu Koœcio³a: wczoraj, dzisiaj i jutro

5. Recepcja ma fundamentalne znaczenie dla ¿ycia Koœcio³a. Jest zakorze-
niona w objawieniu wzajemnej interakcji i mi³oœci osób Trójcy Œwiêtej, Ojcu,
Synu i Duchu Œwiêtym. Biblijne s³ownictwo i œwiadectwo (lambanein/apo-

23 Tam¿e, s. 219.
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lambanein, dechesthai/apodechesthai – przyjmowaæ, powitaæ) oferuje bogate
Ÿród³o dla znaczenia recepcji, zakorzenionej w objawieniu.

6. Recepcja jest wa¿na dla naszego doœwiadczenia jako chrzeœcijan. Otrzy-
mujemy ¿ycie i byt jako stworzenia od Boga, otrzymujemy zbawienie jako
wybawienie przez Jezusa Chrystusa i nowe ¿ycie jako namaszczeni w Duchu
Œwiêtym. Przyjmujemy S³owo Bo¿e i Sakramenty jako skuteczne znaki nowe-
go przymierza. Przyjmujemy wezwanie do misji jako uczniowie i uczennice z
ró¿nymi charyzmatami do budowy Koœcio³a Chrystusowego. Jak Ojciec posy-
³a Syna i Ducha Œwiêtego, by umo¿liwiæ ludziom przyjêcie dobrej nowiny zba-
wienia, tak posy³ani zostaj¹ tak¿e uczniowie, aby œwiat dozna³ radoœci ¿ycia
wiecznego.

7. Poniewa¿ recepcja dokonuje siê w Duchu Œwiêtym, przeto odbywa siê
ona w wydarzeniach wspólnoty (koinonia). Koœció³ zosta³ powo³any do ¿ycia
przez recepcjê zwiastowania Jezusa i zwiastowania Ewangelii przez aposto-
³ów, i w dalszym ci¹gu istnieje. To przez stulecia przekazywane dziedzictwo
zosta³o przyjête w stopniu ró¿nej odmiennoœci  w sposób, który odzwierciedla
wiele okolicznoœci w ¿yciu Koœcio³ów lokalnych. Przez wzajemn¹ wymianê i
wzajemn¹ recepcjê ró¿nych tradycji w widzialnej wspólnocie (koinonia)  Ko-
œció³ zostaje zachowany w jednoœci i œwiêtoœci, wierny swoim apostolskim po-
cz¹tkom i swemu uniwersalnemu pos³annictwu.

8. Recepcja obejmuje z koniecznoœci aktywne rozró¿nienie w Koœciele w
œwietle jego autentycznoœci tego, co podlega procesowi recepcji. Wychodzi
ona z za³o¿enia, ¿e uznanie tego, co ju¿ jest znane, ma oparcie w ¿ywym S³o-
wie Boga. Aposto³ Pawe³ przypomina Koryntianom, ¿e przyjêli ju¿ Ewangeliê,
Ewangeliê, któr¹ tak¿e on sam przyj¹³ (por. 1 Kor 15, 1).

9. Poza uznaniem recepcja obejmuje przyswojenie i asymilacjê tego, co
zostaje przyjête w konkretnych wspólnotach z konkretnymi gestami wspólnoty
(koinonia). Wspólne celebrowanie Eucharystii, listy biskupów skierowane do
wspólnoty, wyznanie wspólnego symbolu wiary (wyznanie wiary) i wspólne
tradycje artystyczne, dyptychy w liturgii, synody i sobory jak równie¿ wymia-
na ambony – to liczne ró¿ne sposoby, za pomoc¹ których wyra¿ona zostaje
pe³na wspólnota w Koœciele. Te znaki œwiadcz¹, ¿e apel aposto³a Paw³a zacho-
wuje wœród chrzeœcijan swoj¹ ¿ywotnoœæ: „Przeto przyjmujcie jedni drugich,
jak i Chrystus przyj¹³ nas, ku chwale Boga” (Rz 15, 7).

10. Gdy przyjmuj¹ca wspólnota uznaje swoj¹ w³asn¹ wiarê, jak nowa by
ona nie by³a, ulega ona skutecznej przemianie i prze¿ywa tym intensywniej
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swoje naœladowanie Chrystusa. T¹ dynamik¹, która pozwala przyj¹æ i potwier-
dziæ na nowo tajemnicê wiary, jest stwórcza moc Ducha Œwiêtego w ¿yciu
Koœcio³a. Ten nieoczekiwany lub wczeœniej nie przewidziany aspekt recepcji
podtrzymuje nieustanna witalnoœæ wiary.

11. Recepcja rozwija siê czêsto etapami. Niekiedy bolesne doœwiadczenie
wi¹¿e siê z wielkim prze³omem w ¿yciu jednostek i wspólnot. Zabezpieczenie
i przekazywanie wiary wraz z jej koœcielnym ¿yciem i strukturami jak równie¿
ochrona wspólnoty i jednoœci Koœcio³ów lokalnych dokonuje siê z up³ywem
czasu, czêsto przez pokolenia. Mo¿na siê o tym przekonaæ na przyk³adzie tak
znacz¹cych wydarzeñ w ¿yciu Koœcio³a, jakimi by³y rozwój i ustalenie kanonu
Pisma œw. i recepcja Soboru w Nicei. To ostatnie potrzebowa³o 50 lat, a pierw-
sze kilku stuleci dla osi¹gniêcia uniwersalnego konsensu24.

12. W ten sposób recepcja zosta³a u¿yta jako pojêcie do opisania „procesu”,
„w którym Koœcio³y w ka¿dym miejscu przyjmuj¹ rozstrzygniêcie soboru i
przez to uznaj¹ jego autorytet. Chodzi przy tym o wielopostaciowy proces,
który mo¿e trwaæ stulecia. Tak¿e po formalnym jego zakoñczeniu i przyswoje-
niu formu³y doktrynalnej jednego soboru przez drugi, proces trwa do momen-
tu, w którym Koœcio³y zaprzestan¹ stawiaæ samokrytyczne pytanie, czy dany
sobór zosta³ przyswojony lub w odpowiedni i s³uszny sposób przyjêty. Przeto
mo¿na powiedzieæ, ¿e Koœcio³y w ruchu ekumenicznym znajduj¹ siê w proce-
sie ci¹g³ej lub nowej recepcji soborów”25. W tych ramach recepcja jest „skut-
kiem i znakiem obecnoœci Ducha; nie jest to zwyk³a kategoria prawna, lecz
teologiczny proces, który jest konstytutywny dla ¿ycia Koœcio³a”.

13. Koœció³ przyjmuj¹c i dziel¹c  siê tym, co otrzymuje, zostaje odnowiony
w swoim ¿yciu i swojej misji. Jest on w³¹czony w dynamikê objawienia i tra-

24 Richard R. Gaillardetz, „Reception of Doctrine” (2002) in Authority in the Roman Catholic Church,
ed. Bernard Hoose, Ashgate, Aldershot Hants/Burlington Vt, s. 98.

25 Löwen 1971. Studienberichte und Dokumente der Sitzung der Kommission für Glauben und Kirche-
nverfassung, Beiheft 18/19 zur „Ökumenischen Rundschau“, Stuttgart 1971, s. 27. Anton Houtepen cytuje
ten fragment zaznaczony kursyw¹ w tekœcie „Reception“ zamieszczonym w Dictionary of the Ecumenical
Movement, ed. Lossky et al. (Geneva: WCC, 2nd edition, 2002), [DEM], s. 959-960. W tym miejscu mo¿na
by te¿ udokumentowaæ pracê ŒRK w odniesieniu do recepcji. Np. Zgromadzenie Ogólne ŒRK w New Delhi
(1961) zaapelowa³o do Wiary i Ustroju o przeprowadzenie studium „Sobory i ruch ekumeniczny”; jego re-
zultaty zosta³y przyjête na posiedzeniu Wiary i Ustroju w Bristolu (1967). Sprawa przyswojenia krytycznej
zdolnoœci os¹du tradycji zgodnie „z wiar¹ Koœcio³a przez stulecia” zosta³a podjêta w ramach Wiary i Ustroju
przez konsultacje i fora dialogów dwustronnych. Trzy fora s¹ cytowane jako Faith and Order paper 107,
Geneva 1982, przez Jana Willebrandsa w: Ecumenical Dialogue and Reception, „Diakonia” 1-3 (1984/85):
121. Znalaz³o to swój punkt kulminacyjny w nowej fazie recepcji, gdy Koœcio³y zosta³y poproszone o zare-
agowanie na tekst: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne (1982).
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dycji, która zawsze zaczyna siê i koñczy  ¿ywym S³owem, które zostaje wys³a-
ne, Koœció³ dzieli siê tym S³owem ze œwiatem. W Koœciele S³owo Bo¿e jest
zwiastowane i wyk³adane na podstawie Pisma, oddaje mu siê czeœæ w liturgii i
¿yciu wierz¹cych, którzy dziel¹ siê nim w swoich domach, rodzinach i miej-
scach pracy. W tej dynamice Koœció³ prezentuje siê œwiatu, tak aby ten pozna³
zbawienie Boga w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego26.

B. Recepcja ekumeniczna

14.  Recepcja uzyska³a nowe znaczenie we wspó³czesnym ruchu ekume-
nicznym, który ogólnie rzecz bior¹c zacz¹³ siê Œwiatow¹ Konferencj¹ Misyjn¹
w Edynburgu, w Szkocji (1910). Zarówno Œwiatowa Rada Koœcio³ów jak i
Koœció³ Rzymskokatolicki za cel tego ruchu stawiaj¹ sobie widzialn¹ jednoœæ.
Wed³ug Konstytucji ŒRK g³ównym celem wspólnoty Koœcio³ów  w ŒRK jest
„wzywanie Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i
jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i
wspólnym ¿yciu w Chrystusie, przez œwiadectwo i s³u¿bê dla œwiata, i d¹¿enie
ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³”27. Wed³ug papie¿a Jana Paw³a II jed-
noœæ, której szukamy, „tworz¹ wiêzy wyznania wiary, sakramentów i komunii
hierarchicznej”28. Sukces ruchu ekumenicznego w osi¹gniêciu tego celu zale¿y
od gotowoœci chrzeœcijan wszystkich wspólnot zaanga¿owania siê w dialog,
krytycznej oceny wyników dialogu, w³¹czenia tych wyników do ¿ycia swoich
Koœcio³ów i znalezienia sposobów umo¿liwiaj¹cych ich zastosowanie w no-
wych sytuacjach przezwyciê¿aj¹cych podzia³y, które w przesz³oœci by³y obci¹-
¿eniem dla chrzeœcijan.

 15. W tym nowym kontekœcie Koœcio³ów, które po okresie znacznego wy-
obcowania znajduj¹ siê znowu w dialogu ze sob¹, recepcja obejmuje nie tylko
rozwa¿ania na temat wyników dialogu, lecz odnosi siê tak¿e do formalnej de-
cyzji w³aœciwych  autorytetów koœcielnych, by te wyniki mog³y nadaæ kszta³t
ich w³asnemu ¿yciu i pos³annictwu. W krytycznym procesie recepcji mamy do
czynienia z dwoma sposobami  podejœcia29. Z jednej strony jest to tendencja do

26 Por. John Zizioulas, The Theological Problem of „Reception”, “Bulletin Centro Pro Unione” nr 26
(1984): 4.

27 Cyt. za: Konstytucja Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w: Vancouver ’83. Wybór materia³ów z VI Zgroma-
dzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Warszawa 1984, s. 196.

28 Encyklika Ut unum sint, nr 9.
29 William Henn, The Reception of Ecumenical Documents, w: La reception y la communion entre las Igle-

sias, ed. H. Legrand, J. Manzanares, A. Garcia y Garcia (1997) Universidad Pontificia Salaamanca, s. 484.
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spogl¹dania na wyniki dialogu  jako na prawdziwe i zgodne z regu³¹ wiary,  z
drugiej zaœ strony przyjmuje siê je z pozycji w³asnej tradycji koœcielnej. Ka¿dy
Koœció³ jest powo³any do wykraczania poza swoje w³asne doœwiadczenie, aby
uznaæ, co z ¿ywego S³owa Bo¿ego istnieje w innych Koœcio³ach i przez to siê
wzbogaciæ. Przyznanie, ¿e mo¿na siê czegoœ nauczyæ i przyj¹æ od innej struk-
tury koœcielnej i innej tradycji wymaga nie tylko otwartoœci, lecz tak¿e g³êbo-
kiej pokory. Podzielone Koœcio³y s¹ powo³ane nie tylko do wzajemnego wzbo-
gacania siê posiadanymi dobrami, lecz tak¿e do wzajemnego przyjmowania siê
jako wspólnoty30. Taka recepcja obejmuje tak¿e œwiadome zaanga¿owanie na
rzecz ekumenicznej duchowoœci.

16. Recepcja ekumeniczna obejmuje aktywny i jednoznaczny udzia³ ca³ego
ludu Bo¿ego. Kardyna³ Willebrands opisuje katolick¹ perspektywê:

„Recepcja obejmuje zatem kerygma, didaché i praxis pietatis. Poniewa¿
ca³y lud Bo¿y uczestniczy w poszukiwaniu prawdy S³owa Bo¿ego, przeto
w³¹czone s¹ wszystkie charyzmaty i pos³ugi zgodnie z zajmowan¹ przez
nie pozycj¹: teologowie za pomoc¹ swojej dzia³alnoœci badawczej, wie-
rz¹cy przez zachowanie wiernoœci i pobo¿noœci, urzêdy koœcielne i przede
wszystkim kolegium biskupów przez podejmowanie wi¹¿¹cych rozstrzy-
gniêæ w sprawach doktrynalnych. Mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e urz¹d i cha-
ryzmat, zwiastowanie i teologia, urz¹d nauczaj¹cy i zmys³ wiary wierz¹-
cych – wszystkie te czynniki wspó³dzia³aj¹ w procesie recepcji. Przeto
Koœció³ i jego cz³onkowie uczestnicz¹ w procesie uczenia siê, który nie
zajmuje siê oczywiœcie wy³¹cznie dokumentami teologicznymi, lecz bie-
rze tak¿e pod uwagê procesy zachodz¹ce w dziedzinie liturgii, duszpaster-
stwa, prawa koœcielnego, dyscypliny, form pobo¿noœci itd.”31.

17. Recepcji nie mo¿na i nie wolno rozumieæ jako czysto technicznego lub
instrumentalnego konceptu albo wrêcz jako procesu socjologicznego w sposób
numeryczny lub kwantytatywny. Znaki we wspólnocie, które potwierdzaj¹, ¿e
recepcja mia³a miejsce, musz¹ byæ klarowne, nie tylko w s³owach, lecz tak¿e
w ¿yciu. Ca³y Koœció³ ponosi odpowiedzialnoœæ bycia aktywnie zaanga¿owa-
nym jako hermeneutyczna wspólnota, która reaguje na Ducha Œwiêtego, który

30 Zw³aszcza ¿e „wi¹¿e siê to z eklezjologicznymi pytaniami (…) Ekumenicznie uznaje siê recepcjê jako
proces kierowany przez Ducha Œwiêtego, w którym Koœcio³y s¹ wezwane do uznania u drugich elementy
uœwiêcenia i prawdy. To oznacza, ¿e s¹ wezwane do uznania u drugich elementy Koœcio³a Chrystusa”. Por.
Die Kirche des dreieinen Gottes. Zypern-Erklärung der Internationalen Kommission für den Anglikanisch-
Orthodoxen Dialog 2006, w: Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 4, Leipzig-Paderborn 2012, s.
269nn.

31 Kardyna³ Jan Willebrands (wiosna 1985), The Ecumenical Dialogue and its Reception, „Bulletin Cen-
tro Pro Unione” nr 27, 6.
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wspiera jej jednoœæ dla ¿ycia œwiata. W raporcie z Breklum Dziewi¹tego Fo-
rum Dialogów Dwustronnych (2008) czytamy:

Uwa¿amy, i¿ by³oby u¿yteczne na pocz¹tku ka¿dej fazy dialogu pamiê-
taæ o recepcji jej rezultatów. Poniewa¿ ka¿dy dialog jest w pewnym sen-
sie procesem ‘uczenia siê’, trzeba za ka¿dym razem braæ pod uwagê ,
jak w tym procesie mog¹ uczestniczyæ wszyscy cz³onkowie zaanga¿o-
wanych wspólnot. Tylko sta³e zobowi¹zanie do koœcielnej recepcji eku-
menicznych tekstów mo¿e przyznaæ, ¿e te deklaracje konwergencji lub
konsensu maj¹ pojednawcze i przemieniaj¹ce dzia³anie na ¿ycie Koœcio-
³ów. Ka¿dy raport z dialogu mo¿e zaproponowaæ pewne odpowiednie
sposoby dzia³ania, do których mog¹ siê przychyliæ przywódcy koœcielni
i wierni na podstawie osi¹gniêtych porozumieñ. Zalecamy, by wspólno-
ty znalaz³y œrodki i drogi, które postêp w dialogu uczyni³yby rozpozna-
walne za pomoc¹ publicznych znaków. Poza tym zalecamy, by te Ko-
œcio³y, które miêdzy sob¹ zadeklarowa³y wspólnotê, rozwinê³y struktury
jednoœci, które troszczy³yby siê o wspólne dochodzenie do decyzji,
wspólne nauczanie, misjê i dzia³anie32.

C. Ci¹g³e uwzglêdnianie ruchu ekumenicznego
i jego wyników w ¿yciu Koœcio³a

1. Recepcja wyników stulecia ekumenii

18. Uczestnictwo w ruchu ekumenicznym w przeci¹gu stu lat, jakie up³ynê³y
od Edynburga 1910, powa¿nie siê zwiêkszy³o. W samym Edynburgu byli obecni
tylko protestanci i anglikanie33. Po up³ywie dziesiêcioleci prawos³awni, katolicy i
w ostatnim czasie tak¿e Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe przy³¹czy³y siê do wysi³ków

32 Breklum-Erklärung, Neuntes Forum für Bilateralne Dialoge (2008), zalecenie 2.
33 Jednak wa¿ne jest zwrócenie uwagi, ¿e Geremia Bonomelli, biskup Cremony (W³ochy) na zaproszenie

Silasa McBee, anglikanina, przys³a³ konferencji list wsparcia. Por. Brian Stanley, The World Missionary
Conference Edinburgh 1910, William Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, UK, 2009, s. 11. Poza
tym zasiêgniêto opinii u rosyjsko-prawos³awnego arcybiskupa (obecnie œwiêtego) Miko³aja z Japonii; zwró-
ci³ on uwagê na powi¹zanie jednoœci w misji i jednoœci Koœcio³a: „Znajdujê siê w przyjaznych –   a nawet
wiêcej – braterskich relacjach ze wszystkimi misjonarzami innych sekcji, którzy s¹ mi znani, podobnie
przedstawia siê sprawa relacji waszych chrzeœcijan z naszymi. Z naszej strony zawsze bêdziemy zajmowaæ
takie stanowisko, poniewa¿ wiemy, ¿e pierwszym obowi¹zkiem nas chrzeœcijan jest okazywanie chrzeœcijañ-
skiej mi³oœci wszystkim ludziom a zw³aszcza naszym braciom w Chrystusie. Lecz mimo to nie ma rzeczywi-
stej i pe³nej jednoœci miêdzy nami i innymi sekcjami – jesteœmy bardzo oddaleni od takiej jednoœci, gdy¿
jesteœmy podzieleni w chrzeœcijañskiej nauce”. Cyt. za: Word Missionary Conference 1910. Report of the
Commission VIII: Cooperation and the promotion of unity, Oliphant, Anderson & Ferrier, New York, Chica-
go and Toronto, s. 4.
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na rzecz dialogu i wspó³pracy ze wzglêdu na jednoœæ. W stuleciu po Edynburgu
rozwinê³y siê œciœlejsze stosunki miêdzy chrzeœcijanami. W dialogach i podczas
innych kontaktów zajêto siê zagadnieniami, które sta³y siê przyczyn¹ podzia³u a
potem przyczyni³y siê do drastycznej zmiany stosunków miêdzy wieloma chrze-
œcijañskimi i od d³u¿szego czasu    oddzielonymi od siebie wspólnotami.

19. Trzeba wspomnieæ sta³e wysi³ki ŒRK podczas szeœciu dziesiêcioleci,
które przyczyniaj¹ siê do zbli¿enia wzajemnego Koœcio³ów w poszukiwaniu
jednoœci. Wiele osi¹gniêæ dialogów multilateralnych prowadzonych w ramach
Komisji Wiara i Ustrój, zw³aszcza tekst Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie
duchowne (tzw. dokument z Limy) zawieraj¹ najwy¿szy stopieñ konwergencji
w tych tematach wœród podzielonych chrzeœcijan od Reformacji XVI wieku.
Dokument dostarczy³ Koœcio³om w ró¿nych czêœciach œwiata teologiczne
wsparcie, gdy budowa³y nowe i œciœlejsze stosunki miêdzy sob¹, tak by³o m.in.
ze deklaracjami z Porvoo i Miœni.

20. Przez najnowsze kontakty i w ramach dialogu dosz³o do konfrontacji ze
starymi konfliktami w sprawie chrystologicznej definicji Soboru w Chalcedo-
nie, które 1500 lat temu  doprowadzi³y do podzia³u; kontakty te doprowadzi³y
do chrystologicznych deklaracji, które przyczyni³y siê do rozwi¹zania tych
problemów. W przeciwieñstwie do dziewiêciu stuleci podzia³u miêdzy chrze-
œcijanami Wschodu i Zachodu (od 1054 r.) w XX stuleciu rozwinê³y siê miê-
dzy nimi nowe stosunki i dzisiaj wspó³pracuj¹ oni ze sob¹ w ró¿ny sposób. W
odniesieniu do Reformacji XVI wieku osi¹gniête zosta³o przez dialog wspólne
rozumienie nauki o usprawiedliwieniu, byæ mo¿e w centralnym problemie teo-
logicznym reformacyjnego konfliktu, szczególnie mo¿na to dostrzec w luterañ-
sko-katolickiej Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. An-
glikanie i inne Koœcio³y w Azji utworzy³y unie koœcielne; reformowani i lute-
ranie w Europie zawarli wspólnotê o³tarza i ambony. Te i inne wa¿ne
osi¹gniêcia bêd¹ omówione szczegó³owo w czêœci trzeciej tego tekstu. Lecz
nie doprowadzi³y one jeszcze do pe³nej jednoœci chrzeœcijan. Istniej¹ jeszcze
wa¿ne nierozwi¹zane kwestie. Ale ogólnie rzecz bior¹c w przeci¹gu stu lat, ja-
kie up³ynê³y od Edynburga 1910, recepcja wielu wyników dialogu przez Ko-
œcio³y stworzy³a now¹ sytuacjê ekumeniczn¹.

2. Podró¿ ekumeniczna trwa dalej i buduje na osi¹gniêciach

21. Obecnie chodzi o przyswojenie i rozbudowanie osi¹gniêæ. Sto lat temu,
gdy ruch zapocz¹tkowany w Edynburgu zacz¹³ siê rozwijaæ, nie by³o jasne,
jaki obierze kierunek. Teraz, u progu drugiego stulecia wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego, widaæ wyraŸnie, ¿e osi¹gniêcia ruchu s¹ godne uwagi. Chrze-
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œcijanie przezwyciê¿yli niektóre przyczyny historycznych podzia³ów miêdzy
nimi. Ruch ekumeniczny przyczyni³ siê do wsparcia sprawy uzdrowienia sto-
sunków i pojednania miêdzy chrzeœcijanami.

22. Dzisiaj wyzwanie wobec chrzeœcijan polega na uznaniu, ¿e sukcesy, któ-
re w³aœnie wspomnieliœmy (&& 19 i 20), zmieni³y stosunki miêdzy nimi i po-
zwoli³y im zidentyfikowaæ g³êbokie wiêzi wiary, które s¹ im wspólne oraz rze-
czywist¹, choæ jeszcze niepe³n¹ wspólnotê (koinonia), która miêdzy nimi ist-
nieje. Ta nowa sytuacja w ich relacjach, której sprzyja ruch ekumeniczny,
wymaga recepcji, tak aby mog³a siê rozpocz¹æ nowa faza ekumenizmu.

23. Chodzi wiêc o zagadnienie, w jaki sposób stuletnie osi¹gniêcia ekume-
niczne mog¹ zostaæ umocnione, osi¹gniêcia, które sprawi³y, ¿e chrzeœcijanie
pod wieloma wzglêdami wznieœli siê ponad podzia³y, które przez d³ugi czas
ci¹¿y³y na ich stosunkach. W jaki sposób te osi¹gniêcia mog¹ przyczyniæ
siê do zrobienia kroków do przodu, które sprzyjaæ bêd¹ poszukiwaniu
jednoœci, kroków, które pomog¹ rozwi¹zaæ konflikty teologiczne? Na te pyta-
nia, bêd¹ce dla chrzeœcijan ci¹gle jeszcze  wyzwaniem, nie ma prostych od-
powiedzi.

D. Recepcja ekumeniczna
w refleksjach Wspólnej Grupy Roboczej

24.  Wspólna Grupa Robocza (WGR) znajduje siê w niepowtarzalnej sytu-
acji s³u¿enia nie tylko swoim organizacjom patronackim, lecz ca³emu ruchowi
ekumenicznemu. W ró¿ny sposób Grupa uzna³a ju¿ znaczenie ekumenicznej
recepcji, poœwiêcaj¹c jej wiele uwagi. Jest ona tak¿e w stanie wspieraæ recep-
cjê w szeroko rozumianym ruchu ekumenicznym. Pod pewnym wzglêdem
WGR mo¿e s³u¿yæ za miernik rozwoju ruchu ekumenicznego i sposób, w jaki
ten ruch ulega recepcji.

25. WGR zastanawia³a siê nad recepcj¹ bezpoœrednio i poœrednio. W
Ósmym Oficjalnym Raporcie (2005) ka¿dy z trzech dokumentów  studyjnych
poœwiêca uwagê ekumenicznej recepcji, chocia¿ dzieje siê to w ró¿ny spo-
sób. Dokument studyjny Istota i cel dialogu ekumenicznego ilustruje rosn¹ce
znaczenie ekumenicznej recepcji. Pierwszy dokument roboczy WGR poœwiê-
cony Dialogowi ekumenicznemu (1967) nie zajmowa³ siê recepcj¹, chocia¿
na ni¹ wskazywa³, zaznaczaj¹c, ¿e celem dialogu jest zmierzanie do wspól-
nego „wzrastania w koinonia” (nr 1) a jego wyniki „powinny byæ podane do
wiadomoœci ca³emu Koœcio³owi” (nr 3). Z drugiej strony Istota i cel dialogu
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ekumenicznego (2005) pokazuje, ¿e ekumeniczna recepcja jest obecnie inte-
graln¹ czêœci¹ sk³adow¹ ruchu ekumenicznego. Jedna czêœæ dokumentu zaj-
muje siê „Recepcj¹ dialogów ekumenicznych” (&& 58-79) i opisuje ich zna-
czenie, zwi¹zane z tym trudnoœci i cytuje studia przypadków, które unaocz-
niaj¹ pozytywne doœwiadczenia z recepcj¹ dialogów multilateralnych i
bilateralnych.

26. Drugi dokument studyjny Eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje
wspólnego chrztu (2005) jest pod pewnym wzglêdem aktem recepcji rosn¹ce-
go rozumienia wspólnego chrztu, co wynika z dialogu, zw³aszcza recepcji tek-
stu Komisji Wiara i Ustrój Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne
(tekst z Limy, 1982). Dokument badaj¹c ró¿ne aspekty wspólnego rozumienia
chrztu ilustruje ekumeniczne implikacje tego wspólnego rozumienia i identyfi-
kuje kwestie eklezjologiczne, g³êbok¹ wiêŸ wiary, któr¹ dziel¹ z sob¹ chrzeœci-
janie, pog³êbiaj¹c wspólne rozumienie chrztu, i inne kwestie, które wymagaj¹
dalszego potraktowania w dialogu, aby usun¹æ trudnoœci, które  stoj¹ jeszcze
na drodze jednoœci, któr¹ implikuje wspólny chrzest.

27. Trzecie studium „Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”: Udzia³ Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w krajowych i regionalnych radach Koœcio³ów bada fe-
nomen wzrastaj¹cego cz³onkostwa Koœcio³a katolickiego w tych radach –
mamy wiêc tu do czynienia z recepcj¹ idei, które s¹ wspomniane w Dyrekto-
rium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu (1993).

28. Studia publikowane wczeœniej przez WGR zawiera³y wa¿ne aspekty re-
cepcji. Szósty Oficjalny Raport (1990) obejmowa³ dwa studia, oba zosta³y za-
proponowane w rozmowach miêdzy wspó³pracownikami ŒRK i papie¿em Ja-
nem Paw³em II z okazji jego wizyty w ŒRK w 1984 r. Studium Koœció³ – lo-
kalny i uniwersalny zosta³o podjête czêœciowo jako recepcja Chrztu,
Eucharystii i pos³ugiwania duchownego. We wprowadzeniu do Faith and Or-
der Paper No. 150, gdzie studium to zosta³o opublikowane, czytamy, ¿e odpo-
wiedzi na tekst z Limy wskazywa³y, ¿e eklezjologii trzeba w przysz³oœci po-
œwiêciæ wiêcej uwagi. Wiara i Ustrój zainicjowa³a potem studium na temat
eklezjologii. „Wa¿nym aspektem rozumienia Koœcio³a jest odpowiednie rozu-
mienie znaczenia i relacji wzajemnej uniwersalnych i lokalnych form jego
przejawiania siê”. Dialog ekumeniczny sprzyja³ konwergencji w tej kwestii i
„przed³o¿one studium jest rezultatem takiego dialogu i wk³adem do jego dal-
szego rozwoju”34.

34 Faith and Order Paper No. 150 (1990), Introduction, WCC Geneva, s. VIII.
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29.  Drugie studium Pojêcie „hierarchia prawd” – interpretacja ekume-
niczna (1990) by³o pierwszym wspólnym ekumenicznym studium na ten te-
mat. Odnosi siê ono do pojêcia u¿ytego w dokumencie Soboru Watykañskiego
II Unitatis redintegratio  (Dekret o ekumenizmie) nr 11. Zosta³o ono uznane za
koncept, który „wzbudzi³ ekumeniczne nadzieje, ale (…) zachodzi potrzeba
wyjaœnienia (…) jakie ma ono konsekwencje dla ekumenicznego dialogu” (nr
1). Poniewa¿ koncept ten zosta³ ju¿ uznany za wa¿ny dla ekumenii, ale nie po-
œwiêcano mu ekumenicznej uwagi, studium WGR zaczê³o to pojêcie badaæ i
interpretowaæ.  Raport koñczy³ siê tym, ¿e  „Koncept ‘hierarchia prawd’ ma
implikacje dla stosunków miêdzy Koœcio³ami podczas ich starañ o pe³n¹
wspólnotê wzajemn¹ za poœrednictwem dialogu ekumenicznego. Mo¿e przy-
czyniæ siê do wzajemnego zrozumienia i s³u¿yæ za kryterium w odró¿nianiu
tych ró¿nic w pojmowaniu prawd wiary, które maj¹ charakter kontrowersyjny,
od tych, które takiego charakteru mieæ nie musz¹” (nr 28). Faktycznie zapra-
sza³ do dalszej recepcji i wykorzystania tego pojêcia w dialogu ekumenicz-
nym.

30. Przed³o¿ony dokument studyjny wymienia przyk³ady pewnych wa¿nych
osi¹gniêæ ruchu ekumenicznego i pokazuje, jak kszta³towa³y siê nowe stosunki
miêdzy oddzielonymi od siebie przez d³ugi okres czasu Koœcio³ami oraz jakie
zosta³y podjête kroki dla przezwyciê¿enia konfliktów teologicznych, które
przez stulecia by³y przyczyn¹ podzia³u miêdzy chrzeœcijanami (por. czêœæ trze-
cia). Te przyk³ady ilustruj¹ kreatywne akty recepcji i podkreœlaj¹ wzajemny
stosunek ró¿nych aspektów jednego ruchu ekumenicznego. Dokument studyj-
ny dokumentuje tak¿e ci¹g³e wyzwania dla ekumenicznej recepcji, aby poka-
zaæ trudnoœci przed którymi stoimy, poniewa¿ ruch na rzecz jednoœci chrzeœci-
jan rozwija siê dalej (czêœæ czwarta). Jeszcze dalsze kreatywne akty recepcji
winne byæ wziête pod uwagê w nastêpnych latach. Sta³a recepcja ruchu eku-
menicznego i jego ró¿nych form w tym drugim stuleciu ruchu bêd¹ niezwykle
wa¿ne w osi¹gniêciu celu widzialnej jednoœci.

E. Intuicje i zalecenia dla organizacji patronackich

1. Intuicje

 Byæ cz³owiekiem znaczy wzrastaæ przez przyjêcie innych. Byæ chrzeœci-
janinem  znaczy przyj¹æ ³askê i dary Boga. Byæ chrzeœcijaninem dzisiaj w kon-
tekœcie ekumenicznym wi¹¿e siê z przyjêciem Chrystusa w drugim i przez dru-
giego cz³owieka. Ucz¹c siê wzajemnego przyjmowania idziemy wspólnie dalej
pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego. Jest to zarówno dar jak i zadanie.
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 Jeœli ruch ekumeniczny ma czyniæ postêpy, to ju¿ osi¹gniête musi ulec
recepcji. Ta odpowiedzialnoœæ ma fundamentalne znaczenie dla ¿ycia Koœcio-
³ów, by by³y wierne woli Chrystusa (por. J 17, 21) i ¿y³y zgodnie ze swoim
pos³annictwem.
 Kosztowna natura naœladownictwa uczy nas, ¿e recepcja tych osi¹gniêæ

potrzebuje czasu, czêsto sprawia trudnoœci, niekiedy jest bolesna, ale zawsze
konieczna i owocna. Jeœli czêœci¹ recepcji jest wymiana darów, to dary te mog¹
byæ b³ogos³awieñstwem. Teraz jest czas na zebranie tych owoców i darów oraz
pójœcie do przodu.

2. Zalecenia

Aby recepcja mog³a znaleŸæ odbicie w ¿yciu Koœcio³a i doprowadziæ do
konkretnych  dzia³añ, zalecamy, ¿eby organizacje patronackie:
 podjê³y pozytywne kroki dla ukszta³towania duchowoœci metanoia

(przemiana)35  i na rzecz wspó³pracy z ekumenicznymi partnerami, tak aby
mo¿liwe by³o przezwyciê¿enie odziedziczonych barier i mog³a siê rozwin¹æ
postawa recepcji dla Chrystusa w drugim cz³owieku;
 przypomina³y Koœcio³om bogat¹ ró¿norodnoœæ elementów ¿ycia naœla-

downictwa chrzeœcijañskiego, któr¹ mo¿na siê dzieliæ z ró¿nymi tradycjami
chrzeœcijañskimi i w³¹czaæ do procesu ekumenicznej recepcji;
 zdecydowanie uzna³y, zw³aszcza w przypadku raportów z dialogu, ¿e re-

cepcja jest procesem wielowarstwowym i ¿e istnieje rzeczywista próba formal-
nego i nieformalnego przyswajania dokumentów na wszystkich etapach ich
powstawania;
 zachêca³y komisje  dialogu do zajmowania jasnego stanowiska w odnie-

sieniu do kwestii recepcji dokumentu w sytuacji, gdy teksty zostaj¹ zredago-
wane i wspólne deklaracje uzgodnione. Obejmuje to np. jasne ustalenie rodza-
ju i statusu deklaracji z zaproszeniem do reakcji czytelników i wskazaniem, ¿e
formalne odpowiedzi na deklaracjê zale¿¹ od Koœcio³ów, które wspieraj¹ dia-
log;
 podjê³y kroki na rzecz potwierdzenia ekumenicznych osi¹gniêæ i zachê-

ci³y Koœcio³y do ich recepcji przez swoje zaanga¿owanie.

35 Por. czêœæ II B dokumentu studyjnego WGR Byæ odnowionym w Duchu: duchowe korzenie ekumenii.
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II. Jak odbywa siê recepcja ekumeniczna:
Doœwiadczenie
œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich

A. Procesy recepcji

31. W najszerszym rozumieniu ekumenicznej recepcji zawarty jest akt for-
malnego dzia³ania, przy czym Koœcio³y przyjmuj¹ wspólne deklaracje swoich
ekumenicznych dialogów. W odniesieniu do takiego formalnego aktu doku-
ment Istota i cel dialogu ekumenicznego (2005) stwierdza³:

„Jeœli porozumienia osi¹gniête przez dialog ekumeniczny maj¹ mieæ
wp³yw na ¿ycie i œwiadectwo Koœcio³ów i doprowadziæ do nowego eta-
pu wspólnoty, to wówczas trzeba starannie przemyœleæ ca³y proces do-
chodzenia do porozumienia, tak ¿eby mog³a w nim uczestniczyæ
œwiadomie ca³a wspólnota”36.

32. Taki dok³adny akt recepcji jest w sobie i dla siebie tylko momentem w
ramach szerszych procesów, które zaczynaj¹ siê d³ugo zanim tekst lub deklara-
cja zostaje formalnie przyjêta, i trwaj¹ d³ugo po podjêciu takich dzia³añ. Wy-
gl¹da na to, ¿e nie ma wspólnego procesu dla recepcji tekstów ekumenicznych,
poza tym ¿e taki proces jest wielowarstwowy, ma ró¿ne oblicza i  trudny do
identyfikacji, niekiedy jest trudny do rozpoznania i nawet jeszcze trudniejszy
w realizacji. Mimo to jest mo¿liwe zidentyfikowanie dalece podobnego mode-
lu recepcji, który zostaje przyjêty w miêdzynarodowych strukturach koœciel-
nych i œwiatowych wspólnotach chrzeœcijañskich. Stopnie recepcji mo¿na opi-
saæ jako odkrycie, dialog i refleksja nad osi¹gniêciami dialogu; jako formalny
akt i wreszcie jako nieprzerwana recepcja.

33. Recepcja odbywa siê wraz z odkryciem braci i sióstr w Chrystusie, z
którymi jesteœmy powo³ani do wspólnoty. Poniek¹d w³aœnie akt odkrycia jest
aktem recepcji, gdy uczymy siê ceniæ inne Koœcio³y i tradycje i poznawaæ, ¿e
Chrystus jest obecny i aktywny w ich ¿yciu. Podjêcie dialogu jest dalszym ak-
tem recepcji, gdy ekumenicznego partnera uznajemy jako kogoœ, którego obec-
noœæ jest konieczna dla osi¹gniêcia pe³nej widzialnej jednoœci Koœcio³a. Przeto
wczesne procesy recepcji obejmuj¹ odkrycie dialogu. Opublikowanie raportu

36 Cyt. za: Istota i cel dialogu ekumenicznego. Studium Wspólnej Grupy Roboczej, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2006 nr 1-2, s. 219.
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lub wspólnej deklaracji jest zatem istotnym aspektem dialogu podobnie jak
wspieranie studium i rozwa¿añ nad nim przez ka¿dego partnera dialogu. Takie
procesy mog¹ zawieraæ tak¿e rygorystyczn¹ teologiczn¹ analizê i poradê
opart¹ na szerokiej bazie danej wspólnoty. Nie wszystkie dialogi osi¹gnê³y sto-
pieñ zaawansowania siêgaj¹cy formalnej oceny stopnia ekumenicznego postê-
pu prezentowanego przez dokument. Cele dialogu mog¹ byæ zmienne i siêgaæ
od próby po³o¿enia fundamentu widzialnej jednoœci w jednej wierze i jednej
wspólnocie eucharystycznej a¿ do bardziej ogólnego poszukiwania wzajemne-
go zrozumienia i wspó³pracy.

34. Formalny akt recepcji mo¿e przyjmowaæ wiele form – deklaracji naj-
wy¿szego autorytetu wspólnoty œwiatowej, aktu kanonicznego lub przyjêcia
tekstu na podstawie wniosku lub uchwa³y podjêtej podczas synodalnego lub
koncyliarnego spotkania lub zgromadzenia37. Formalny akt wzajemnej recepcji
ma miejsce, gdy po wewnêtrznych badaniach obaj partnerzy s¹ zgodni zobo-
wi¹zaæ siê formalnie wobec specyficznych wyników dialogu.

35. Chc¹c recypowaæ owoce dialogu, trzeba uznaæ wyra¿one w dokumen-
tach intuicje i konwergencje oraz wprowadziæ je do aktualnego ¿ycia zaanga-
¿owanych wspólnot na wszystkich p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego.

B. Jak przebiegaj¹ procesy

36.  W poni¿szej krótkiej prezentacji dajemy opis recepcji na p³aszczyŸnie
globalnej, oparty na rozmowach z sekretarzami generalnymi i pe³nomocnikami
ds. ekumenizmu œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich. Tym samym zostaje
podkreœlony sposób, w jaki miêdzynarodowe struktury koœcielne lub œwiatowe
wspólnoty chrzeœcijañskie zajmuj¹ siê pytaniem i odpowiedzi¹ na recepcjê
ekumenicznych deklaracji na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Podczas gdy li-
sta krótkich opisów nie roœci sobie prawa do kompletnoœci, odzwierciedla ona
ró¿ne tradycje chrzeœcijañskie na ca³ym œwiecie.

37. W formalnym procesie recepcji wspó³dzia³anie miêdzy narodow¹ i miê-
dzynarodow¹ p³aszczyzn¹ recepcji daje siê zauwa¿yæ we Wspólnocie Angli-
kañskiej, ale konsultacja w stowarzyszeniu autonomicznych prowincji jest z
koniecznoœci powolna i mo¿e w ekumenicznych partnerach wywo³aæ zamêt.

37 Np. w Koœcio³ach anglikañskich deklaracje ekumeniczne zostaj¹ przyjête do prawa koœcielnego jakieœ
prowincji przez kanon koœcielny lub inny proces prawny.
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Gdy dochodzi do upowszechniania raportów, na które Koœcio³y Wspólnoty
Anglikañskiej musz¹ odpowiedzieæ, zostaj¹ one wys³ane do prymasów i odpo-
wiednich pe³nomocników ds. ekumenizmu przez jeden z instrumentów Wspól-
noty (arcybiskup Canterbury, spotkanie zwierzchników koœcielnych, Konferen-
cja w Lambeth, Anglikañska Rada Konsultacyjna), przewa¿nie jednak przez
Anglikañsk¹ Radê Konsultacyjn¹ z za³¹czonymi pytaniami, które trzeba prze-
analizowaæ i na nie odpowiedzieæ. Odpowiedzi na p³aszczyŸnie prowincji ko-
œcielnej zostaj¹ upowszechnione przez instrument Wspólnoty – przewa¿nie jest
nim Anglikañska Rada Konsultacyjna, ale te¿ przez konferencje w Lambeth,
jest to uzale¿nione od terminu ich posiedzeñ. Nowy Miêdzyanglikañski Sta³y
Komitet Jednoœci, Wiary i Ustroju zajmuje siê t¹ kwesti¹ i przekazuje dalej za-
lecenia Wspólnocie Anglikañskiej.

38. Recepcja w Œwiatowym Zwi¹zku Baptystycznym (ŒZB)  zaczyna siê
w Komisji ds. Baptystycznej Nauki i Stosunków Miêdzykoœcielnych. Przyk³ad
funkcjonowania tego procesu w ŒZB znajduje siê w dialogu ze Wspólnot¹
Anglikañsk¹ obejmuj¹cym rozmowy na szczeblu œwiatowym w latach 2000-
2005. ŒZB powo³a³ grupê z³o¿on¹ z 12 osób, z których szeœæ mia³o œwiado-
moœæ ekumeniczn¹, inni  nie za bardzo; mia³a ona pomóc Komisji ds. Bapty-
stycznej Nauki i Stosunków Miêdzykoœcielnych „wysondowaæ teren”. Doku-
ment koñcowy przygotowany przez poszerzon¹ Komisjê zosta³ przed³o¿ony
Komitetowi Wykonawczemu, lecz zosta³ raczej zalecony ni¿ przeg³osowany.
Kontynuowany proces recepcji obejmowa³ tak¿e sympozja dotycz¹ce pytañ i
odpowiedzi na dorocznych spotkaniach.

39. Wielowarstwowe procesy zwi¹zane z recepcj¹ daj¹ siê zauwa¿yæ w Ko-
œciele katolickim38. Gdy grupa dialogowa koñczy sw¹ pracê, jej wynik –
wspólna deklaracja lub dokument – nale¿y rozumieæ w tym momencie tylko
jako w³asnoœæ i dzie³o komisji. Pierwsza faza koœcielnej recepcji zaczyna siê w
momencie, gdy tekst zostaje przes³any przez komisjê dialogu Papieskiej Ra-
dzie ds. jednoœci Chrzeœcijan (PRJCh), która ten tekst bada i ocenia, czy pro-
wadzi on do œciœlejszej wspólnoty lub nie oraz jest otwarty wobec pe³nej wi-
dzialnej jednoœci. Potem PRJCh podejmuje decyzjê opublikowania dokumentu
wraz z teologicznym komentarzem. Dzieje siê to w porozumieniu z Kongre-

38 Duchowa natura i z³o¿ony proces recepcji wed³ug rozumienia katolickiej eklezjologii zosta³y opisane
przez kardyna³a Jana Willebrandsa w przemówieniu przed zgromadzeniem ogólnym Koœcio³a Luterañskiego
w Ameryce (Toronto, 3 lipca 1984): „W rozumieniu katolickim recepcja mo¿e byæ okreœlona jako proces,
przez który lud Bo¿y w swojej zró¿nicowanej strukturze i pod przewodnictwem Ducha Œwiêtego poznaje i
przyjmuje nowe przekonania, nowe œwiadectwa prawdy  i formy ich wyra¿ania, poniewa¿ wpisuj¹ siê one w
liniê tradycji apostolskiej i s¹ zgodne z sensus fidelium, zmys³em wiary, z czego zdaje sobie sprawê ca³y lud
Bo¿y – Koœció³ jako ca³oœæ”.
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gacj¹ Nauki Wiary (KNW). Nastêpnie  tekst zostaje przes³any konferencjom
episkopatów. Gdy dokument ma otrzymaæ formaln¹ recepcjê przez w³adze Ko-
œcio³a w obu prowadz¹cych dialog wspólnotach, wówczas po stronie katolic-
kiej jest tworzony wspólny komitet PRJCh i KNW w celu uczynienia tekstu
formalnym przedmiotem badania i analizy. W tym momencie tekst mo¿e byæ
powierzony uwadze papie¿a, który ostatecznie jest odpowiedzialny za for-
maln¹ recepcjê w Koœciele katolickim. To d³ugotrwa³e postêpowanie wymaga
rosn¹cego porozumienia w sprawie oceny wartoœci tekstu i zorientowania siê,
czy znajdzie on aprobatê wiernych. Recepcja domaga siê aktywnoœci i reakcji
w Koœciele ze strony biskupów i ca³ego ludu Bo¿ego.

40. W Koœciele Chrzeœcijañskim (Uczniowie Chrystusa) wspólne dekla-
racje s¹ przekazywane dalej Disciples Ecumenical Consultative Council, która
potem publikuje materia³ i przesy³a Koœcio³om cz³onkowskim. Poniewa¿
Uczniowie Chrystusa nie posiadaj¹ oficjalnej doktryny jak inne Koœcio³y, ist-
niej¹ du¿e ró¿nice w traktowaniu ekumenicznych tekstów przez Koœcio³y
cz³onkowskie. Dokumenty s¹ czêsto przesy³ane wspólnotom lokalnym, du-
chownym i innym przywódcom koœcielnym, a tak¿e seminariom, w których
mog¹ s³u¿yæ za dokumenty doktrynalne. Ekumeniczne teksty daje siê te¿ do
dyspozycji lokalnym i krajowym dialogom dwustronnym jako Ÿród³a. Dla
Uczniów Chrystusa fundamentalne pytanie brzmi: co dany tekst oznacza dla
¿ycia Koœcio³a.

41. W Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) recepcja jest wielowar-
stwowym procesem i jest postrzegana jako wyzwanie wobec tej chrzeœcijañ-
skiej wspólnoty œwiatowej.  Wyniki dialogu s¹ przekazywane dalej Komite-
towi Spraw Ekumenicznych, który mo¿e wyraziæ ograniczon¹ aprobatê, lecz
nic wiêcej. Tak zaakceptowany tekst ekumeniczny przesy³a siê potem
wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim do zbadania i zajêcia stanowiska. W
praktyce ta faza procesu recepcji nie funkcjonuje dobrze, poniewa¿ wiele
Koœcio³ów cz³onkowskich nie posiada struktur, by zareagowaæ teologicznie
w sposób odpowiedzialny; proces ten zdaje siê byæ raczej nastawiony na Ko-
œcio³y globalnej Pó³nocy. Nawet w Koœcio³ach pó³nocnych jest to s³aby etap,
wynikaj¹cy czêsto z braku zainteresowania lub wspó³pracowników. Z drugiej
strony, gdy pojawiaj¹ siê kwestie wzbudzaj¹ce uwagê publiczn¹, jak na przy-
k³ad wspólne porozumienia luterañsko-rzymskokatolickie lub luterañsko-me-
nonickie, recepcja cieszy siê wiêkszym zainteresowaniem. Krok, którego
brak jest wyraŸnie odczuwany, to wykorzystanie deklaracji dialogu w proce-
sie kszta³cenia duchownych i przyjmowanie ich w ¿yciu wspólnot lokalnych.
ŒFL stoi na stanowisku, ¿e konieczne s¹ lepsze struktury dla ekumenicznej
recepcji.
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42. W Œwiatowej Konferencji Menonitów proces recepcji jest widoczny w
przypadku wspólnych deklaracji z dialogu rzymskokatolicko-menonickiego.
Gdy raport z tego dialogu by³ gotowy, zosta³ on przekazany dalej miêdzynaro-
dowemu gremium kierowniczemu menonitów, które potem zaleci³o ten raport
wszystkim Koœcio³om z proœb¹ o odpowiedŸ. Odpowiedzi z Koœcio³ów lokal-
nych, które niekiedy przekazywane by³y dalej teologicznym fakultetom, wê-
drowa³y  potem do zgromadzenia cz³onkowskiego. W przypadku przyjêcia za-
leceñ w sprawie wniesienia poprawek, przesy³a siê je PRJCh Koœcio³a katolic-
kiego.

43. Z przyk³adem recepcji w tradycji orientalno-prawos³awnej mo¿emy
siê zetkn¹æ w Stolicy Apostolskiej Cylicji Ormiañskiego Koœcio³a Apostol-
skiego. Jest obowi¹zkiem pe³nomocnika ds. ekumenizmu J. Œ. Katolikosa
przed³o¿enie raportu z dzia³alnoœci dialogu lub ostatecznej wspólnej deklaracji.
Tekst ten mo¿e byæ potem przekazany Komitetowi Stosunków Ekumenicz-
nych, któremu przewodniczy katolikos. W przypadku zaaprobowania tekstu
przez katolikosa jest on przekazywany dalej Centralnej Radzie Religijnej (od-
powiednik Œwiêtego Synodu w innych Koœcio³ach prawos³awnych) do akcep-
tacji. Poniewa¿ Ormiañski Koœció³ Apostolski ma dwie jurysdykcje – Eczmia-
dzyn i Cylicja – aprobata jednego Œwiêtego Synodu jest przekazywana drugie-
mu; przedstawiciele obu Œwiêtych Synodów musz¹ siê potem spotkaæ i
wyraziæ zgodê na brzmienie tekstu. Ostatnim krokiem jest przekazanie raportu
i wspólnej decyzji obu synodów wszystkim Koœcio³om rodziny orientalno-pra-
wos³awnej do ostatecznej recepcji. Proces recepcji zale¿y w du¿ej mierze od
jakoœci przyjêtego tekstu lub deklaracji.

44. W wiêkszoœci lokalnych autokefalicznych Koœcio³ów wschodnio-prawo-
s³awnych rezultaty dwustronnych dialogów teologicznych jak równie¿ doku-
menty organizacji ekumenicznych, przed³o¿one Koœcio³om w celu zajêcia stano-
wiska, zostaj¹ przez Œwiêty Synod ka¿dego Koœcio³a przekazywane ich ka¿dora-
zowym wyspecjalizowanym komisjom lub wydzia³om synodalnym. Te z regu³y
przyjmuj¹ dokument do wiadomoœci i przedstawiaj¹ raport Œwiêtemu Synodowi.
W niektórych przypadkach (np. dokumentów studyjnych) Koœcio³y mog¹ sfor-
mu³owaæ i przekazaæ dalej w³asne odpowiedzi. W innych przypadkach (np. bila-
teralnych dialogów teologicznych) istnieje przewa¿nie œwiadomoœæ, ¿e dalsza
konsultacja i ostateczna aprobata s¹ niezbêdne z udzia³em innych prawos³aw-
nych Koœcio³ów siostrzanych w ramach ogólnoprawos³awnego procesu koncy-
liarnego. Konkretnym przyk³adem na skoordynowane wysi³ki po stronie prawo-
s³awnej, które zmierzaj¹ do recepcji, jest Patriarchat ekumeniczny. Istniej¹ przy-
padki, gdy Patriarchat ekumeniczny zwo³uje lub proponuje zwo³anie
miêdzyprawos³awnych konsultacji dla sformu³owania prawos³awnej opinii lub
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wnoszenia prawos³awnego wk³adu do wa¿nych procesów ekumenicznych (in-
spirowanych np. przez ŒRK). Te reakcje lub wk³ady s¹ przewa¿nie lepiej znane i
recypowane. W innych przypadkach Patriarchat ekumeniczny ocenia stopieñ
konsensu wœród Koœcio³ów prawos³awnych (np. w odniesieniu do dialogów bi-
lateralnych) albo przez korespondencjê ze zwierzchnikami Koœcio³ów prawo-
s³awnych albo przez zwo³anie konsultacji z udzia³em wszystkich Koœcio³ów par-
tykularnych. Dalszym konkretnym przyk³adem recepcji w ³onie Koœcio³a prawo-
s³awnego jest Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, w którym Koœcielny Wydzia³
Zagraniczny jest odpowiedzialny  za ocenê ekumenicznych tekstów. Wydzia³
bada wspólne deklaracje, potem przesy³a je dalej Wydzia³owi Teologicznemu
Œwiêtego Synodu do dalszej analizy tekstu. Gdy tekst zostanie zaakceptowany,
przekazuje siê go wydzia³om teologicznym do dalszego studiowania. Ostatnim
krokiem w procesie recepcji jest Rada Biskupów. Proces mo¿e byæ bardzo
¿mudny, czego odzwierciedleniem mog¹ byæ wspólne deklaracje z dialogu z
Koœcio³ami orientalno-prawos³awnymi.

45. Rodzina Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych nie wypracowa³a jeszcze for-
malnych mechanizmów dla recepcji tekstów z dialogów ekumenicznych. Ak-
tualnie odbywa siê seria miêdzynarodowych bilateralnych i multilateralnych
dialogów teologicznych (Koœció³ katolicki, Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów
Reformowanych, Œwiatowa Rada Koœcio³ów i Patriarchat ekumeniczny), inne
wnet siê rozpoczn¹ (Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Zwi¹zek Bap-
tystyczny), rozmowy te obejmuj¹ formalnych i nieformalnych uczestników.
Publikowane s¹ raporty z rozmów, które s¹ przedmiotem studiów cz³onków
wspólnoty zielonoœwi¹tkowej w œrodowisku akademickim; kierownictwo
Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Zielonoœwi¹tkowych i szereg zaanga¿owa-
nych Koœcio³ów wiedz¹ o tych spotkaniach i popieraj¹ je. Koœcio³y zielono-
œwi¹tkowe zaczê³y ju¿ zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ recepcji osi¹gniêæ  ich
spotkañ ekumenicznych z innymi. W sumie Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe czuj¹
siê lepiej, mówi¹c o dyfuzyjnym i kierowanym przez Ducha procesie recepcji
oraz faktycznym „przyjmowaniu jedni drugich, jak i Chrystus przyj¹³ nas” (Rz
15, 7). Jedno i drugie nie daje siê tak ³atwo zdefiniowaæ i poznaæ, ale przecie¿
siê dzieje.

46. Armia Zbawienia nie ma formalnych procesów recepcji i nie wydaje
wspólnych deklaracji. Wyniki jej dialogów dwustronnych s¹ przekazywane te-
rytorialnej w³adzy kierowniczej; ukazuj¹ siê te¿ w publikacjach koœcielnych i
s¹ wysy³ane do czasopism.

47. U adwentystów dnia siódmego recepcja jest w gestii Rady ds. Stosun-
ków Miêdzykoœcielnych i Miêdzyreligijnych. Gdy cz³onkowie jakiegoœ dialo-
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gu, organizowanego i koordynowanego przez Konferencjê Generaln¹, doszli
do jakiegoœ porozumienia i s¹ gotowi przed³o¿yæ swoje wyniki Koœcio³owi do
sformu³owania odpowiedzi, ich deklaracje dialogowe s¹ przekazywane dalej Ra-
dzie ds. Stosunków Miêdzykoœcielnych i Miêdzyreligijnych. Jeœli po zaopinio-
waniu przez Konferencjê Generaln¹ deklaracja jest przedmiotem zainteresowa-
nia ca³ego Koœcio³a, dociera ona do Komitetu Administracyjnego Konferencji
Generalnej; gdy zostaje przyjêta, zostaje przes³ana regionalnym gremiom do
przestudiowania i zajêcia stanowiska. Jeœli deklaracja nie zostaje przyjêta na
p³aszczyŸnie lokalnej i regionalnej, dokument zostaje przekazany do korekty
Radzie ds. Stosunków Miêdzykoœcielnych i Miêdzyreligijnych Konferencji Ge-
neralnej, która odbywa siê w konsultacji z partnerem dialogu. Adwentyœci dnia
siódmego podjêli teraz dialog z Œwiatow¹ Konferencj¹ Menonitów i prowadz¹
te¿ regionalny dialog dwustronny z Koœcio³em Prezbiteriañskim (USA).

48. Przyk³ad recepcji w Koœciele zjednoczonym i jednocz¹cym siê znajdu-
jemy w Zjednoczonym Koœciele Reformowanym w Zjednoczonym Króle-
stwie. Koœció³ ten dokonuje rozró¿nienia miêdzy raportami z dialogu, które
wymagaj¹ porozumienia a dialogami, które wymagaj¹ dzia³ania. Recepcja jest
otwartym procesem, który mo¿e odbywaæ siê w mniej formalny sposób, np.
recepcjê nauki o Eucharystii, wyra¿on¹ w dokumencie z Limy,  znajdziemy w
nowszych liturgiach eucharystycznych. Recepcjê nauki o Chrzcie, któr¹ for-
mu³uje ten sam dokument,  mo¿emy dostrzec w gotowoœci przyjmowania
Chrztu wierz¹cych i niemowl¹t. Recepcja nauki o pos³ugiwaniu duchownym, o
której mówi dokument z Limy,  by³a bardziej problematyczna, gdy¿ jest zwi¹-
zana z wyzwaniami wokó³ wzajemnego uznania tego pos³ugiwania. Doœwiad-
czenia Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego sugeruj¹, ¿e nieformalna re-
cepcja, gdy Koœcio³y zajmuj¹ wobec niej otwart¹ postawê, nie oczekuj¹c, ¿e
podjête zostan¹ oficjalne kroki, jest o wiele prostsza ni¿ gdy recepcja jest bar-
dziej formalnym i z³o¿onym procesem.

49. W Œwiatowej Wspólnocie Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR) pro-
cedury wygl¹daj¹ w ten sposób, ¿e raporty i wspólne deklaracje najpierw zo-
staj¹ opublikowane. Potem dokument trafia do cz³onków Komitetu Wykonaw-
czego, w dalszej kolejnoœci do Zgromadzenia Generalnego. Jeœli te gremia
przyjm¹ raport, sekretarz generalny ŒWKR posy³a go Koœcio³om cz³onkow-
skim z zaleceniem do przestudiowania i podjêcia dzia³añ. Z doœwiadczenia
ŒWKR wiadomo, ¿e mo¿liwe s¹ ró¿ne reakcje, poczynaj¹c od przemilczenia
do relatywnie szybkiej odpowiedzi. Proces otrzymywania odpowiedzi od Ko-
œcio³ów cz³onkowskich mo¿e czêsto trwaæ do dziesiêciu lat, tak by³o np. z
Konkordi¹ leuenbersk¹ z 1973 r. (porozumienie luterañsko-reformowane) lub
z dialogiem reformowano-rzymskokatolickim. Formalna recepcja zostaje uzna-
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na za wyzwanie wobec ŒWKR, wi¹¿e siê ona z wyraŸn¹ koniecznoœci¹ oficjal-
nych reakcji i odpowiedzi. Z drugiej strony, nieformalnie, porozumienia zo-
staj¹ przyjête w inny sposób na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia koœcielnego.

50. W Œwiatowym Aliansie Ewangelikalnym (ŒAE) za dialogi ekumenicz-
ne odpowiedzialna jest Rada Miêdzynarodowa. Wspólne deklaracje s¹ powie-
rzane temu gremium i ono decyduje, czy z punktu widzenia ŒAE zas³uguj¹ one
na uwagê. Jeœli jakiœ dokument staje siê przedmiotem zainteresowania, zostaje
wys³any do odpowiednich gremiów zwi¹zków krajowych, te z kolei przesy³aj¹
go do wspólnot lokalnych. Koœcio³y, które akceptuj¹ deklaracjê powsta³¹ w
wyniku dialogu, sygnalizuj¹ to podczas spotkania na szczeblu krajowym.

51. Podczas odbywaj¹cego siê co piêæ lat Zgromadzenia Œwiatowej Rady
Koœcio³ów Metodystycznych (ŒRKM) jest okazja do zapoznania siê z dialo-
gami prowadzonymi na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. Œwiatowej Radzie s¹
przedstawiane ekumeniczne raporty. Pytania s¹ mile widziane i zostaj¹ przyjê-
te lub w ten sposób „recypowane”. W tworz¹cej siê praktyce teksty ekume-
niczne przedtem zostaj¹ przes³ane pe³nomocnikom Rady (ostatnio tak¿e nowe-
mu gremium kierowniczemu) i Sta³emu Komitetowi Stosunków Ekumenicz-
nych (dawniej „Komitet ds. Ekumenii i Dialogu) a w dalszej kolejnoœci
wszystkim delegatom Koœcio³ów cz³onkowskich. Koœcio³y s¹ proszone  do re-
agowania na proponowane teksty i wyra¿ania swoich pogl¹dów. Na swym for-
malnym Zgromadzeniu ŒRKM jest wzywana  do potwierdzenia wspólnych de-
klaracji dialogów teologicznych; taka aprobata zostaje zarejestrowana i przyjê-
ta do protoko³u ŒRKM. Teksty te po wyra¿eniu zgody s¹ publikowane w celu
wykorzystania ich przez Koœcio³y cz³onkowskie i tak¿e szerok¹ opiniê pu-
bliczn¹. Ostatni¹ prób¹ na wy¿szy stopieñ recepcji jest proces zwi¹zany z naj-
nowsz¹ syntez¹ ostatnich czterdziestu lat dialogu metodystyczno-rzymskokato-
lickiego Together to Holiness, który zosta³ przed³o¿ony ŒRKM w 2011 r. We
wspólnym raporcie zwraca siê uwagê na te tematy, co do których istnieje kon-
sens, jak i na te, w których wystêpuje pewien stopieñ konwergencji, lecz tak¿e
na takie tematy, które mo¿na uznaæ za nie kwalifikuj¹ce siê jeszcze do porozu-
mienia i wymagaj¹ce dalszej pracy nad nimi.

52. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ: nawet tymczasowe naszkicowanie
tych procesów wskazuje na pewn¹ z³o¿onoœæ i niepewnoœæ, jaka towarzyszy
procesom recepcji. W dodatku wy¿ej wymienione procesy mog¹ daæ tylko
wskazówkê, jak raporty i wspólne deklaracje s¹ doprowadzane do punktu for-
malnego aktu recepcji. Pozostaje kwestia trwa³ej recepcji, która jest chyba naj-
wa¿niejsza, jeœli ma siê odbyæ rzeczywista zmiana jakoœci koinonia, do której
móg³by zaprosiæ lub doprowadziæ formalny akt recepcji.
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53. Wyzwanie wywieraj¹ce najwiêksze wra¿enie wobec recepcji owoców
ekumenicznych dialogów musi odnieœæ siê do sposobu, w jaki dokumenty, któ-
re otrzyma³y formaln¹ aprobatê, wp³ywaj¹ na prze¿ywane doœwiadczenie wie-
rz¹cych w dziedzinie misji i œwiadectwa. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e doku-
ment konwergencji pozostaje na pó³kach ekumenicznego biura lub wydzia³u,
bez szansy na ujawnienie go kiedykolwiek i recepcjê ze strony Koœcio³ów na
p³aszczyŸnie lokalnej. Gdy dyskutuje siê nad procesami recepcji, jest przeto
wa¿ne zwrócenie uwagi na wszystkie elementy tego procesu.

C. Intuicje i zalecenia dla organizacji patronackich

1. Intuicje

 Roœnie œwiadomoœæ szerokiej ró¿norodnoœci procesów recepcji w ¿yciu
ró¿nych Koœcio³ów.
 Recepcja obejmuje fazy odkrycia, dialogu, refleksji, formalnego aktu (o

ile jest konieczny), a tak¿e nieustann¹ recepcjê w ¿yciu Koœcio³ów.
 ¯adne struktury koœcielne nie gwarantuj¹ w sposób konieczny recepcji.

Jeœli nie ma woli na wszystkich p³aszczyznach wejœcia w proces recepcji, to
nie dojdzie do niego.
 Proces recepcji mo¿e siê zacz¹æ dopiero wówczas, gdy chrzeœcijanie do-

strzeg¹ jedni w drugich dzia³aj¹cego Chrystusa. Recepcja ma miejsce, gdy
stworzona jest przestrzeñ przyjmowania innych poœród nas.
 Jeœli recepcja ma byæ skuteczna, w procesach z ni¹ zwi¹zanych musi

uczestniczyæ ca³y lud Bo¿y.
 Koœcio³y wchodz¹c w dynamikê recepcji, przezwyciê¿aj¹ izolacjê i  stan

samowystarczalnoœci i w ten sposób zmierzaj¹ ku intensyfikacji koinonia. Pro-
ces ten u³atwiaj¹ miêdzynarodowe struktury koœcielne i œwiatowe wspólnoty
chrzeœcijañskie. Staj¹ siê one instrumentami i narzêdziami recepcji.

2. Zalecenia

Aby recepcja mog³a dojœæ konkretnie do g³osu w ¿yciu Koœcio³a, zaleca siê,
by organizacje patronackie
 zabezpieczy³y istnienie struktur i sposobnoœci do pomagania ca³emu lu-

dowi Bo¿emu w odkrywaniu w innych tradycjach swoich braci i sióstr w Chry-
stusie;
 zachêca³y wszystkie kierownictwa koœcielne i wiernych do przejmowa-

nia odpowiedzialnoœci za proces ekumeniczny przez zobowi¹zanie do konkret-
nego dzia³ania;
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 wspiera³y otwartoœæ wobec ró¿norodnoœci, która jest do pogodzenia
z Ewangeli¹, wzbogaca ¿ycie Koœcio³ów, jest sposobnoœci¹  a nie problemem
dla koinonia;
 zachêca³y osoby z autorytetem na ró¿nych szczeblach do dzia³añ w s³u¿-

bie ruchu ekumenicznego przez przyswajanie wyników ekumenicznego zaan-
ga¿owania na wszystkich p³aszczyznach;
 zobowi¹za³y siê do ekumenicznej edukacji ca³ego ludu Bo¿ego, gwaran-

tuj¹c przez to wzrost w zakresie wiernoœci wobec naœladowania w epoce eku-
menizmu.

III. Przezwyciê¿yæ podzia³y przesz³oœci:
Recepcja wspiera pojednanie

A. Nowy kontekst wspiera recepcjê

54. Wiek XX zmieni³ relacje chrzeœcijañskie, gdy¿ wspó³czesne œrodki
transportu i komunikacji dopuszczaj¹ o wiele œciœlejsze i czêstsze kontakty ni¿
w przesz³oœci. W ró¿nych opisanych poni¿ej przyk³adach by³ to wp³yw szero-
ko zakrojonych kontaktów ekumenicznych, które stworzy³y atmosferê umo¿li-
wiaj¹c¹ chrzeœcijanom ró¿nych tradycji podjêcie ze sob¹ wspó³pracy, najpierw
w ramach wielkich ruchów, które pojawi³y siê bezpoœrednio w okresie po
Edynburgu 1910 – ruch misyjny, Wiara i Ustrój, Praktyczne Chrzeœcijañstwo,
wspó³praca w edukacji i Tydzieñ   Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Te nurty
ruchu  ekumenicznego podtrzymywa³y istniej¹ce inicjatywy i dawa³y impuls
nowym. Chrzeœcijanie, anga¿uj¹cy siê w tych nurtach, zaczêli w pewnym stop-
niu przyjmowaæ siê wzajemnie jako wspó³pracownicy w Chrystusie, gdy¿ szu-
kali jednoœci, o któr¹ On siê modli³ (por. J 17, 21). Wspomniane nurty ruchu
ekumenicznego doprowadzi³y w 1948 r. do utworzenia Œwiatowej Rady Ko-
œcio³ów, a same Koœcio³y, teraz wspólnie obecne w ŒRK, zaczê³y przyjmowaæ
siê wzajemnie jako wspólnoty i dzia³aæ wspólnie ze wzglêdu na Chrystusa.
Chocia¿ Koœció³ Rzymskokatolicki nie by³ cz³onkiem, niektórzy jego cz³onko-
wie od lat piêædziesi¹tych minionego stulecia byli w kontakcie z ŒRK.

55. W trakcie trwania Soboru Watykañskiego II Koœció³ katolicki i ŒRK za-
czêli rozwijaæ trwa³e relacje i przyjmowaæ siê nawzajem od tego czasu jako
powa¿ni partnerzy jednego ruchu ekumenicznego. Przez obserwatorów wys³a-
nych przez ŒRK na Vaticanum II Koœcio³y i œwiatowe wspólnoty chrzeœcijañ-
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skie zaczê³y poznawaæ Koœció³ katolicki, i vice versa. Przy okazji zosta³y pod-
jête pierwsze kroki  ku wzajemnemu przyjmowaniu siê w Chrystusie, co mia³o
im póŸniej pomóc w otaczaniu intensywniejsz¹ trosk¹ podzia³ów przesz³oœci.
Obaj partnerzy zaczêli wspólnie poznawaæ to, co ich ³¹czy we wierze mimo
istniej¹cych podzia³ów. Osi¹gniêta zosta³a faza wyartyku³owania spornych
kwestii z przesz³oœci.

56. Dla  zrozumienia rozmiarów ekumenicznej recepcji rzecz¹ po¿yteczn¹
bêdzie  wymieniæ kilka udanych jej przyk³adów. W XX wieku ekumeniczne
intuicje przyczyni³y siê do rozwi¹zania konfliktów, które doprowadzi³y do
trzech najwa¿niejszych podzia³ów w chrzeœcijañskiej historii. Te podzia³y do-
kona³y siê w V stuleciu po soborach w Efezie (431) i Chalcedonie (451), w XI
stuleciu (1054) i w XVI stuleciu w zwi¹zku z wybuchem Reformacji.

B. O przezwyciê¿enie roz³amów z V stulecia

57. Z ró¿nych powodów niektóre Koœcio³y w V stuleciu nie przyjê³y pew-
nych deklaracji teologicznych soborów w Efezie (431) i Chalcedonie (451).
Reakcje na chrystologiczne sformu³owania Soboru w Chalcedonie doprowa-
dzi³y do roz³amu w chrzeœcijañstwie, który trwa do dnia dzisiejszego. Dialog
prowadzony w ramach wspó³czesnego ruchu ekumenicznego doprowadzi³ do
wyjaœnienia kwestii, co potem sta³o siê  znowu przyczyn¹ nieporozumienia.
Nowe kontakty i rozmowy miêdzy Koœcio³ami orientalno-prawos³awnymi39,
Koœcio³ami, które „historycznie s¹ dziedzicami odrzucenia nauk chrystologicz-
nych Soboru w Chalcedonie”40, a tymi, które, jak Koœció³ katolicki i Koœcio³y
wschodnio-prawos³awne, te nauki przyjê³y, wnios³y du¿y wk³ad do wspó³cze-
snego jednolitego rozumienia misterium Chrystusa.

58.  Po wielowiekowym podziale nowe kontakty miêdzy Koœcio³ami orien-
talno-prawos³awnymi i Koœcio³em katolickim na Soborze Watykañskim II by³y
wa¿ne dla budowy zaufania. Nowe intuicje i wyjaœnienia uzyskane w dialogu,
czy to w ramach Fundacji Pro Oriente w Wiedniu poczynaj¹c od 1971 r., w
dialogu multilateralnym Wiary i Ustroju lub w dialogu bilateralnym, pomog³y
stronom zainteresowanym opracowaæ deklaracje chrystologiczne, które wyra-

39 Koœció³ Koptyjsko-Prawos³awny, Koœció³ Syryjsko-Prawos³awny, Ormiañski Koœció³ Apostolski, Ko-
œció³ Prawos³awny Etiopii, Koœció³ Prawos³awny Erytrei, Indyjski (Malankarski) Koœció³ Prawos³awny.

40 Ronad G. Roberson, Oriental Orthodox – Roman Catholic Dialogue, [w:] Dictionary of the Ecumeni-
cal Movement, Geneva 2002, s. 862-863.
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¿aj¹ tê sam¹ wiarê w Jezusa Chrystusa.  Te nowe intuicje i wyjaœnienia zosta³y
recypowane i sformu³owane w wi¹¿¹cych deklaracjach przez biskupów Rzymu
– g³ównie Paw³a VI i Jana Paw³a II – z patriarchami ró¿nych Koœcio³ów orien-
talno-prawos³awnych. Dialog miêdzy Koœcio³ami wschodnio-prawos³awnymi i
orientalno-prawos³awnymi sformu³owa³ tak¿e wspólne deklaracje chrystolo-
giczne. Dialogi miêdzy Koœcio³ami orientalno-prawos³awnymi  i znacz¹cymi
Koœcio³ami zachodnimi doprowadzi³y tak¿e do wspólnych deklaracji na temat
chrystologii (por. & 64).

1. Wspólne deklaracje chrystologiczne

a. Biskupi Rzymu i patriarchowie orientalno-prawos³awni41

59. W pierwszej z tych deklaracji papie¿a Paw³a VI i papie¿a koptyjsko-pra-
wos³awnego Szenudy III (10 maja 1973) czytamy: „…wyznajemy jedn¹ i tê
sam¹ wiarê w jednego, trójjedynego Boga i w boskoœæ jednorodzonego Syna
Bo¿ego, drugiej osoby Trójcy Œwiêtej (…), który sta³ siê dla nas cz³owiekiem,
przyjmuj¹c rzeczywiste cia³o z rozumn¹ dusz¹ i który z nami dzieli³ ludzk¹
naturê, ale z wy³¹czeniem grzechu. Wyznajemy, ¿e nasz Pan i Bóg, który jest
naszym Zbawicielem i Królem (…) Jezus Chrystus, jest w pe³ni Bogiem w
odniesieniu do swojej boskoœci i w pe³ni cz³owiekiem w odniesieniu do swego
cz³owieczeñstwa. W Nim Jego boskoœæ jest zwi¹zana z Jego cz³owieczeñ-
stwem w rzeczywistej pe³nej jednoœci bez pomieszania, zmieszania, zlewania
siê, zmiany, bez podzia³u i rozdzielenia. Jego boskoœæ nigdy nie oddzieli³a siê
od Jego cz³owieczeñstwa nawet na moment, nawet na tchnienie”42.

60. Chrystologiczny jêzyk zmierzaj¹cy w tym samym kierunku – Jezus
Chrystus jako doskona³y w swojej boskoœci i doskona³y w swoim cz³owie-
czeñstwie – znajduje siê tak¿e w wspólnych deklaracjach papie¿a Jana Paw³a
II i syryjsko-prawos³awnego patriarchy Mar Ignacego Zakki I Iwasa (23
czerwca 1984)43, papie¿a Jana Paw³a II i katolikosa Karekina I ze Stolicy or-

41 Zgodnoœæ pogl¹dów wyra¿ona w tej czêœci (&& 59-61) „ogólnie rzecz bior¹c ilustruje faktyczne roz-
wi¹zanie kontrowersji chrystologicznych, co siê tyczy Koœcio³a katolickiego i Koœcio³ów orientalno-prawo-
s³awnych, które wynika z reakcji na sobory w Efezie i Chalcedonie w V stuleciu”. Kardyna³ Edward Idris
Cassidy i biskup Pierre Duprey (1999), Ecumenical Advances: 1960-1999. Towards the New Millennium,
„Information Service” (The Pontifical Council for Promoting Christian Unity) nr 101, s. 157-158.

42 Gemeinsame Erklärung des Papstes Paul VI. und des koptischen Papst-Patriarchen    Shenouda III.
vom 10. Mai 1973, [w:] Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 1, Paderborn/Frankfurt/M. 1983, s.
529-530.

43 Wspólna Deklaracja Jana Paw³a II i prawos³awnego Patriarchy Syryjskiego Antiochii, Rzym 23
czerwca 1984 r., [w:] Ut unum. Dokumenty Koœcio³a katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1988, Lublin
2000, s. 353-355.
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miañsko-apostolskiej w Eczmiadzynie (13 grudnia 1996)44  i zostaje potwier-
dzony we wspólnej deklaracji papie¿a Jana Paw³a II i katolikosa Arama I ze
Stolicy ormiañsko-apostolskiej w Cylicji (25 stycznia 1997)45; znajduje siê on
tak¿e w porozumieniu doktrynalnym w sprawie chrystologii, które podpisali
papie¿ Jan Pawe³ II i katolikos Mar Basilius Marthoma Matthews I z Malan-
karskiego Prawos³awnego Koœcio³a Syryjskiego (3 czerwca 1990)46.

b. Biskup Rzymu i patriarcha Asyryjskiego Koœcio³a Wschodu

61. W dialogu z innym Koœcio³em staroorientalnym, Asyryjskim Koœcio³em
Wschodu, papie¿ Jan Pawe³ II i patriarcha Mar Dinkha IV nawi¹zali te¿ do
kwestii poruszonych na Soborze w Efezie (431). We wspólnej deklaracji z 11
listopada 1994 r. – podobnie jak w wymienionych wy¿ej – wyznaj¹ oni:
„…nasz Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym cz³owie-
kiem, doskona³ym w swoim bóstwie i doskona³ym w swoim cz³owieczeñstwie,
wspó³istotnym Ojcu i wspó³istotnym z nami we wszystkim z wyj¹tkiem grze-
chu. Jego bóstwo i cz³owieczeñstwo s¹ zjednoczone w jednej Osobie bez po-
mieszania i zmiany, bez podzia³u i rozdzielenia. Zosta³a w Nim zachowana
odrêbnoœæ natur bóstwa i cz³owieczeñstwa z wszystkimi w³aœciwoœciami, w³a-
dzami i dzia³aniami”47.

c. Oficjalny dialog Koœcio³ów wschodnio-prawos³awnych
i orientalno-prawos³awnych

62. W dialogu tym powiada siê: „…Od naszych ojców w Chrystusie odzie-
dziczyliœmy jedn¹ wiarê i jedn¹ tradycjê apostolsk¹, aczkolwiek jako Koœcio³y
¿yliœmy przez stulecia rozdzieleni od siebie (…) Logos, który z Ojcem i Du-
chem Œwiêtym co do swojej boskoœci jest wiecznie tej samej istoty, sta³ siê  w
ostatnich dniach przez Ducha Œwiêtego i z Dziewicy Marii, Bo¿ej Rodzicielki
(Theotokos), cia³em i tym samym cz³owiekiem – co do swego cz³owieczeñ-
stwa podobny do nas, jednak bez grzechu. On jest zarazem prawdziwym Bo-
giem i prawdziwym cz³owiekiem, doskona³ym w swojej boskoœci i doskona-
³ym w swoim cz³owieczeñstwie. Poniewa¿ Ten, którego nosi³a pod swoim ser-

44 Wspólna deklaracja papie¿a Jana Paw³a II i katolikosa patriarchy Karekina I Sarkissiana, Rzym, 13
grudnia 1996 r., [w:] tam¿e, s. 367-368.

45 Wspólna deklaracja papie¿a Jana Paw³a II i katolikosa  Arama I Keshishiana, Rzym, 25 stycznia 1997
[w:] tam¿e, s. 369-371.

46 Tekst w: „Information Service” (The Pontifical Council for Promoting Christian Unity) 1990 nr 73.
47 Papie¿ Jan Pawe³ II, Katolikos-patriarcha Mar Dingha IV. Wspólna deklaracja chrystologiczna Ko-

œcio³a katolickiego i Asyryjskiego Koœcio³a Wschodu. U Œwiêtego Piotra, 11 listopada 1994, [w:] Ut unum,
dz. cyt., s. 360-362.
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cem, by³ zarazem w pe³ni Bogiem i w pe³ni cz³owiekiem, nazywamy œwiêt¹
Dziewicê Mariê Theotokos”48.

63. Porozumienia chrystologiczne, jakie osi¹gniêto w dialogu miêdzy Ko-
œcio³ami wschodnio-prawos³awnymi i orientalno-prawos³awnymi, nie spotka³y
siê z pe³n¹ recepcj¹ w ¿yciu obu tych wspólnot. Np. nie przywrócono wspól-
noty eucharystycznej. Inne kwestie, jak zniesienie anatem wobec œwiêtych dru-
giej wspólnoty oraz kwestie zwi¹zane z tradycj¹ liturgiczn¹ i ascetyczn¹, wy-
magaj¹ jeszcze rozwi¹zania. Ale inne oznaki zbli¿enia daj¹ siê zauwa¿yæ. Na
przyk³ad osi¹gniêciem porozumieñ chrystologicznych jest to, ¿e koptowie nie
chrzcz¹ ju¿ ponownie cz³onków Koœcio³a wschodnio-prawos³awnego. W nie-
powtarzalnym kontekœcie syryjskiej ekumenii oba patriarchaty Antiochii prze-
¿ywaj¹ pastoraln¹ rzeczywistoœæ sakramentalnej wspólnoty.

d. Chrystologiczne porozumienia w innych dialogach dwustronnych

64. W kontaktach i dialogach innych Koœcio³ów z Koœcio³ami orientalno-
prawos³awnymi ma miejsce chrystologiczna zgodnoœæ pogl¹dów. Wyra¿aj¹ j¹:
Wspólna deklaracja papie¿a Szenudy III i arcybiskupa Canterbury, Roberta
Runcie (1 paŸdziernika 1987)49, miêdzynarodowe raporty, jak np. Wspólna pra-
wos³awno-reformowana deklaracja w sprawie  chrystologii (13 wrzeœnia
1994)50  i Miêdzynarodowej Komisji anglikañsko-orientalnoprawos³awnej
(5-10 listopada 2002)51. Porozumienie w sprawie chrystologii znajdujemy te¿
w innych dialogach, np. we Wspólnej deklaracji chrystologicznej dialogu sta-
rokatolicko-prawos³awnego (1975 i 1977)52, katolicko-reformowanym raporcie
z miêdzynarodowego dialogu (1977) Obecnoœæ Chrystusa w Koœciele i œwiecie
(nr 84) i w raporcie Wspólnej komisji luterañsko-prawos³awnej (1995) Autory-
tet Koœcio³a i w Koœciele (nr 5a).

65. Dialogi te, rozwa¿ane ca³oœciowo, prowadzi³y do daleko id¹cej zgodno-
œci co do natury i misterium Chrystusa. Aprobata sta³a siê formalnie przedmio-

48 Verabschiedete Erklärung der Gemischten Kommission für den theologischen Dialog zwischen der
Orthodoxen Kirche und den Orientalisch-orthodoxen (Vorchalkedonensischen) Kirchen, 20.-24. Juni 1989,
[w:] Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 2, Paderborn/Frankfurt/M. 1992, s. 299-300.

49 Gemeinsame Erklärung des Erzbischofs von Canterbury, Robert Runcie, und des koptisch-orthodoxen
Papstes Shenouda von Alexandrien, 1. Oktober 1987, [w:] tam¿e, s. 94-96.

50 Gemeinsame orientaliach orthodox-reformierte Erklärung zur Christologie, 1994, [w:] Dokumente
wachsender Übereinstimmung, t. 3, Paderborn/Frankfurt/M. 2003, s. 162n.

51 Einvernehmliche Stellungnahme zur Christologie, Etschmiadzin, 10. November 2002,   [w:] Dokumen-
te wachsender Übereinstimmung, t. 4, Leipzig-Paderborn 2012, s. 288-293.

52 Dialog starokatolicko-prawos³awny. Wspólna deklaracja, 1975 i 1977, [w:] Urs Küry, Koœció³ Staro-
katolicki. Historia – nauka – d¹¿enia, Warszawa 1996, s. 560-565.
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tem recepcji ze strony Koœcio³a katolickiego i niektórych Koœcio³ów oriental-
no-prawos³awnych przez wspólne chrystologiczne deklaracje papie¿y i patriar-
chów, które ilustruj¹ fundamentalne rozwi¹zanie chrystologicznych kontrower-
sji V stulecia (por. nr 17). Formalne procesy recepcji tych uzgodnieñ nie s¹
jeszcze ca³kiem zakoñczone i jeszcze trwaj¹ w innych Koœcio³ach. Jest jasne,
¿e jeszcze inne kwestie wymagaj¹ rozwi¹zania. Mimo to wy¿ej wymieniona
szeroka chrystologiczna aprobata  czyni Koœcio³y zdolnymi do uporania siê z
konfliktem roz³amowo-koœcielnym z V stulecia i pomaga im wspólnie wyzna-
waæ w œwiecie tê sam¹ wiarê w Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i praw-
dziwego cz³owieka.

C. Ku przezwyciê¿eniu podzia³ów z 1054 roku

66. Od ekskomuniki z 1054 roku na³o¿onej nawzajem na siebie przez przed-
stawicieli Stolicy Apostolskiej w Rzymie i Konstantynopol, która jeszcze zosta³a
wzmocniona przez póŸniejsze wydarzenia, stosunki miêdzy prawos³awnym
Wschodem a ³aciñskim Zachodem charakteryzowa³y siê przez ponad dziewiêæ
stuleciu podzia³em  koœcielnym, wrogoœci¹ i nieporozumieniami. W XX stuleciu
– zw³aszcza od Soboru Watykañskiego II – miêdzy prawos³awnymi i katolikami
nast¹pi³a odnowa stosunków, która przejawia³a siê w ró¿ny sposób. Stopniowo
jedni i drudzy przyjêli siê wzajemnie i uznali za „Koœcio³y siostrzane”, co wska-
zuje na to, ¿e w du¿ej mierze podzielaj¹ tê sam¹ wiarê apostolsk¹ i maj¹ udzia³
w jednej apostolskiej sukcesji. Lecz mimo to istniej¹ jeszcze kwestie, które wy-
magaj¹ rozwi¹zania zanim zostanie osi¹gniêta pe³na wspólnota.

67. Jednoczesne publiczne odczytanie Wspólnej deklaracji patriarchy eku-
menicznego Atenagorasa I w Fanarze i papie¿a Paw³a VI w katedrze œw. Piotra
w Rzymie 7 grudnia 1965 r.53  na zakoñczenie Soboru Watykañskiego II by³o
wa¿nym wydarzeniem dla tej nowej relacji. Papie¿ i patriarcha nawi¹zali do
wzajemnej ekskomuniki, która w 1054 r. zosta³a wypowiedziana przez wys³an-
nika Stolicy Apostolskiej oraz  patriarchê i Synod w Konstantynopolu, daj¹c
wyraz swemu ubolewaniu za po¿a³owania godne wydarzenia tamtej epoki.
Oœwiadczyli, ¿e wzajemna ekskomunika mia³a nastêpstwa, „które przewy¿szy-
³y zamiary i przypuszczenia ich sprawców”, i bardzo krytycznie: „ich oceny
odnosi³y siê do konkretnych osób a nie do Koœcio³ów i nie mieli oni zamiaru
zrywaæ koœcielnej wspólnoty miêdzy stolicami Rzymu i Konstantynopola”

53 Gemeinsame Erklärung des Papstes Paul VI. und des Patriarchen Atenagoras I., 7 Dezember 1965,
[w:] Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 1, Paderborn/Frankfurt/M. 1983, s. 522-523.
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(nr 3). Oœwiadczyli wspólnie, ¿e „ubolewaj¹ z powodu wypowiedzianych eks-
komunik, wymazuj¹ je z pamiêci i ¿ycia Koœcio³a…” (nr 4b). Dali wyraz na-
dziei, ¿e ten akt sprzyjaæ bêdzie uzdrowieniu gorzkich wspomnieñ z przesz³o-
œci i doprowadzi do dialogu, w którego wyniku dojdzie do  pe³nej wspólnoty
wiary i ¿ycia sakramentalnego, takiej, jaka istnia³a miêdzy nimi w pierwszym
tysi¹cleciu ¿ycia Koœcio³a.

68. Od wczesnych lat 60. XX stulecia patriarchowie ekumeniczni i papie¿e
zwracaj¹c siê do siebie pos³ugiwali siê pojêciem „Koœcio³y siostrzane” dla opi-
sania relacji miêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi i Koœcio³em katolickim54.
Wydaje siê, ¿e po raz pierwszy pojêcia tego u¿y³ patriarcha ekumeniczny Ate-
nagoras I w odpowiedzi na list kard. Bei z 12 kwietnia 1962 r.55. W latach
1962-67 patriarcha ekumeniczny lub jego przedstawiciele nazwali Koœció³
Rzymu siedmiokrotnie „Koœcio³em siostrzanym”56. Papie¿ Pawe³ VI pos³u¿y³
siê tym okreœleniem po raz pierwszy w swoim liœcie Anno Ineunte do Atenago-
rasa I (25 lipca 1967) i opisuje te¿ jego wa¿ne znaczenie. Jedni i drudzy otrzy-
mali wiarê aposto³ów i przez chrzest stanowi¹ jedno w Chrystusie. I „moc¹
sukcesji apostolskiej jesteœmy œciœlej zjednoczeni przez kap³añstwo i Euchary-
stiê (…) W ka¿dym Koœciele partykularnym ma miejsce misterium mi³oœci
Bo¿ej, bêd¹ce  zapewne podstaw¹ tradycyjnego i ³adnego okreœlenia ‘Koœcio³y
siostrzane’, które Koœcio³y partykularne tak chêtnie stosowa³y jeden wobec
drugiego”. „ Przez stulecia ¿yliœmy ¿yciem ‘Koœcio³ów siostrzanych’ i odby-
waliœmy wspólnie ekumeniczne sobory, które by³y rêkojmi¹ wiary przeciw
wszelkiej korupcji. I oto, po d³ugim czasie podzia³u i wzajemnego niezrozu-
mienia, Pan czyni nas zdolnymi do ponownego odkrycia siebie jako „Koœcio³y
siostrzane’ mimo przeszkód, jakie niegdyœ ustanowiono miêdzy nami”57. A w
pewnym liœcie do Atenagorasa I papie¿ Pawe³ VI w 1970 r. wyra¿a pogl¹d, ¿e
miêdzy Koœcio³em katolickim a Koœcio³em prawos³awnym „istnieje ju¿ niemal
pe³na wspólnota – chocia¿ jeszcze nie ca³kiem doskona³a – która wynika z na-
szego wspólnego uczestnictwa w misterium Chrystusa i Jego Koœcio³a”58.

54 W katolickim uzusie jêzykowym Koœcio³y siostrzane s¹ Koœcio³ami partykularnymi lub zgrupowa-
niem Koœcio³ów partykularnych, np. mo¿e tu chodziæ o patriarchaty lub prowincje diecezjalne.

55 E.J. Stormon, S.J. Editor and translator, Towards the Healing of Schism: The Sees of Rome and Con-
stantinople. Public statements and correspondence between the Holy See and the Ecumenical Patriarchate
1958-1964, Paulist Press, New York Mahwah 1987, dokument 10, s. 35.

56 Np. w komunikacie do Œwiêtego Synodu w sprawie œmierci papie¿a Jana XXIII patriarcha Atenagoras
powiedzia³, ¿e „w osobie zmar³ego czcigodnego przywódcy naszego Koœcio³a siostrzanego w Rzymie do-
strzegamy zainspirowanego pracownika bêd¹cego w stanie zwróciæ uwagê na te punkty nauki Pana i tradycji
apostolskiej, które s¹ wspólne w Koœciele katolickim i w Koœcio³ach prawos³awnych”. 4 czerwca 1963, Stor-
nom, s. 44-45. Inne zastosowania tego okreœlenia mo¿na znaleŸæ u Stormona, s. 51-52, 71, 76, 86, 134.

57 Stormon, s. 161-162.
58 8 lutego 1971, Stormon, s. 231-232.
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69. Tak¿e ich nastêpcy pos³uguj¹ siê nadal tym okreœleniem we wspólnych
deklaracjach. Papie¿ Jan Pawe³ II i patriarcha ekumeniczny Dimitrios I poin-
formowali wspólnie 30 listopada 1979 r. o zaczynaj¹cym siê dialogu teolo-
gicznym, który „za cel stawia sobie postêp w przywróceniu pe³nej wspólnoty
miêdzy katolickim i prawos³awnym Koœcio³em siostrzanym”59. W swojej
wspólnej deklaracji z 29 czerwca 1995 r. papie¿ Jan Pawe³ II i patriarcha
ekumeniczny Bart³omiej I rzucaj¹ œwiat³o na osi¹gniêcia dialogu, który po-
twierdzi³, „i¿ nasze Koœcio³y uznaj¹ siê za Koœcio³y siostrzane, wspólnie od-
powiedzialne za zachowanie jedynego Koœcio³a Bo¿ego” i wyra¿aj¹ pragnie-
nie, aby Pan Koœcio³a „poprzez te wspólnie sk³adane oœwiadczenia nie tylko
przyspieszy³  proces rozwi¹zywania istniej¹cych trudnoœci, ale ju¿ od tej
chwili uzdolni³ katolików i prawos³awnych do dawania zgodnego œwiadec-
twa wiary”60.

70. Poza Stolic¹ Rzymu i Konstantynopola tak¿e papie¿ Jan Pawe³ II i pa-
triarcha Teoktyst z Koœcio³a Prawos³awnego Rumunii pos³u¿yli siê tym okre-
œleniem w swojej wspólnej deklaracji z 12 paŸdziernika 2002 r., w której czy-
tamy: „Zgodnie z bogatym w tradycjê i piêknym okreœleniem Koœcio³y party-
kularne chêtnie nazywaj¹ siebie ‘Koœcio³ami siostrzanymi’”; wskazuj¹ oni na
skutki, jakie to uznanie ma dla misji: „otworzyæ siê na tê dymensjê oznacza
wspó³pracowaæ na rzecz przywrócenia Europie jej najg³êbszego etosu i jej
prawdziwie ludzkiego oblicza61. W niektórych przypadkach, np. w stosunkach
miêdzy Koœcio³em Rzymu i Patriarchatem Moskiewskim nie by³o ¿adnych
wspólnych deklaracji. Ale wzajemne uznanie sakramentów i œwiêceñ, które
rozwa¿aj¹ teologiczn¹ podstawê okreœlenia ‘Koœcio³y siostrzane’, jest wyra¿a-
ne w inny sposób62.

71. W podobny sposób jest to okreœlenie przynajmniej raz u¿yte miêdzy pa-
pie¿em i patriarch¹ Koœcio³a orientalno-prawos³awnego. We wspólnej deklara-
cji z 23 czerwca 1984 r. papie¿ Jan Pawe³ II i patriarcha Mar Ignacy Zakka I
wskazuj¹ na to, ¿e gdy wierni psychicznie lub moralnie nie maj¹ dojœcia do
kap³ana ich w³asnego Koœcio³a, „upowa¿niamy ich w takich przypadkach do
zwrócenia siê do prawowitych kap³anów jednego z obu naszych siostrzanych

59 Stormon, s. 367.
60 Wspólna deklaracja papie¿a Jana Paw³a II i patriarchy ekumenicznego Bart³omieja I, 29 czerwca

1995, [w:] Ut unum, dz. cyt., s. 363.
61 Gemeinsame Erklärung von Papst Johannes Paul II. und Patriarch Teoctist von Rumänien, 12. Okto-

ber 2002, [w:] Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 4, Leipzig-Paderborn 2012, s. 1168.
62 Oficjalna postawa Koœcio³a rosyjskiego m. in. „uznaje i respektuje œwiête czynnoœci i pe³n¹ sakramen-

talnoœæ Koœcio³a Rzymskokatolickiego”. Por. Eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje wspólnego chrztu.
Studium Wspólnej Grupy Roboczej, nr 62, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2006 nr 1-2, s. 191.
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Koœcio³ów z proœb¹ o Sakramenty Pokuty, Eucharystii i Namaszczenia cho-
rych, kiedy ich potrzebuj¹”63.

72. Na podstawie konceptu „Koœcio³y siostrzane” miêdzynarodowy dialog pra-
wos³awno-rzymskokatolicki zaproponowa³ drogê rozwi¹zania siêgaj¹cego daleko
w przesz³oœæ konfliktu miêdzy nimi, dotycz¹cego roli katolickich Koœcio³ów
wschodnich, gdy¿ po upadku komunizmu (1989) problem ten znowu siê pojawi³.
Raport z 1993 r. Uniatyzm, metoda unijna przesz³oœci a obecne poszukiwanie pe³-
nej wspólnoty potwierdzi³ z jednej strony prawa i obowi¹zki katolickich Koœcio-
³ów wschodnich do prowadzenia ich misji (nr 16). Z drugiej strony wskazuje on na
to, ¿e „uniatyzm”, który rodzi³ siê przed stuleciami w atmosferze napiêæ i konflik-
tów, mo¿e byæ dzisiaj interpretowany jako forma „apostolatu misyjnego” wymie-
rzonego w inny (nr 12, por. 10-11) i „nie mo¿e byæ ju¿ przyjêta ani jako metoda do
zastosowania, ani jako model jednoœci poszukiwanej przez nasze Koœcio³y”. Do-
kument argumentuje, „¿e to, co Chrystus powierzy³ swojemu Koœcio³owi – wy-
znanie wiary apostolskiej, uczestnictwo w tych samych sakramentach, zw³aszcza
zaœ w jednym kap³añstwie sprawuj¹cym jedyn¹ ofiarê Chrystusa, sukcesja apostol-
ska biskupów – nie mo¿e byæ uwa¿ane za wy³¹czn¹ w³asnoœæ jednego z naszych
Koœcio³ów (…) Oto racja, dla której Koœció³ katolicki i Koœció³ prawos³awny
uznaj¹ siê wzajemnie jako Koœcio³y siostrzane, razem odpowiedzialne za utrzyma-
nie Koœcio³a Bo¿ego w wiernoœci wzglêdem Bo¿ego planu…” (nr 13, 14, por. 12).

73. W odniesieniu do tych samych napiêæ miêdzy prawos³awnymi i katoli-
kami po przemianach w Europie Wschodniej papie¿ Jan Pawe³ II w swoim li-
œcie z 31 maja 1991 r. do biskupów Europy „na temat stosunków miêdzy kato-
likami i prawos³awnymi w nowej sytuacji Europy Œrodkowej i Wschodniej”
stwierdzi³ wyraŸnie, ¿e „z tymi w³aœnie Koœcio³ami nale¿y umacniaæ wiêzi,
jako z Koœcio³ami siostrzanymi”64.

74. Wiele innych wydarzeñ sprzyja³o tym stosunkom. Chocia¿ prawos³awni
i katolicy nie maj¹ jeszcze pe³nej wspólnoty, ta stopniowa wzajemna recepcja
jako Koœcio³ów siostrzanych zwraca uwagê na g³êbok¹ wiêŸ wiary, któr¹ nadal
dziel¹ ze sob¹, mimo ¿e przez ponad 900 lat ¿yli oddzielnie. Mimo jeszcze ist-
niej¹cych obszarów napiêcia miêdzy obu wspólnotami du¿a czêœæ tego, co ich
dzieli³o, uda³o siê przezwyciê¿yæ.

63 Wspólna deklaracja Jana Paw³a II i prawos³awnego patriarchy syryjskiego Antiochii, Rzym, 23
czerwca 1984, [w:] Ut unum, dz. cyt., s. 355.

64 List Mantre si intensificano do biskupów kontynentu europejskiego na temat stosunków miêdzy katoli-
kami i prawos³awnymi w nowej sytuacji Europy Œrodkowej i Wschodniej – 31 maja 1991 r., [w:] Ut unum,
dz. cyt., s. 336-339.
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75. Znacz¹ce i wieloletnie dialogi teologiczne mia³y miejsce miêdzy pra-
wos³awnymi a innymi zachodnimi Koœcio³ami; chodzi tu o dialog anglikañ-
sko-prawos³awny, luterañsko-prawos³awny, metodystyczno-prawos³awny,
starokatolicko-prawos³awny i reformowano-prawos³awny. Wspó³praca Ko-
œcio³ów prawos³awnych w ŒRK i uczestnictwo w licznych dialogach teolo-
gicznych doprowadzi³y do lepszego zrozumienia i intensywniejszej wspó³-
pracy. Wszystkie te kroki œwiadcz¹ o g³êbszym sensie pojednania miêdzy
Wschodem i Zachodem.

D. Ku przezwyciê¿eniu podzia³ów z XVI stulecia

76. Pewne najintensywniejsze podzia³y w historii Koœcio³a mia³y miejsce
w XVI stuleciu. W z³o¿onej sytuacji koœcielnej i politycznej tamtej epoki re-
formatorzy w ró¿nych krajach uprawiali krytykê i starali siê zmieniæ pocho-
dz¹ce z póŸnego œredniowiecza praktyki chrzeœcijañskie w Koœciele katolic-
kim. Tego rodzaju starania o reformê i odnowê prowadzi³y czêsto do zerwa-
nia wspólnoty ze stolic¹ w Rzymie; dalsze reformy mia³y miejsce w Koœciele
katolickim. Ale oddzielone Koœcio³y, ukszta³towane przez Reformacjê prote-
stanck¹, znalaz³y siê w powa¿nym konflikcie wzajemnym, jak równie¿ z Ko-
œcio³em katolickim.  Mimo to najnowsze ekumeniczne kontakty i dialogi
wielokrotnie przyczyni³y siê do rozwi¹zania niektórych kwestii, które w
owym stuleciu by³y przyczyn¹ podzia³u. Recepcja wyników dialogu umo¿li-
wi³a podzielonym chrzeœcijanom znowu przyj¹æ siê wzajemnie. Przyk³ady na
to, jak w ró¿nych Koœcio³ach by³o mo¿liwe wzajemne przyjmowanie siê,
zwiêkszy³y siê w XX stuleciu.

1. Wczesne przyk³ady wzajemnej recepcji

77 (a) Jako wczesny przyk³ad mo¿e byæ wymieniona Boñska Deklaracja
miêdzy Koœcio³ami anglikañski i starokatolickimi z 1931 r. Poniewa¿ ta dekla-
racja nie rozwi¹zywa³a podzia³u z XVI stulecia, mo¿e ona byæ mo¿e s³u¿yæ za
mocny przyk³ad szczegó³owej recepcji w relatywnie prostym modelu. Dekla-
racja Boñska jest w swej istocie uznaniem recepcji. Koœcio³y Wspólnoty An-
glikañskiej i Unii Utrechckiej  ustanowi³y po prostu pe³n¹ wspólnotê, co do-
prowadzi³o do interkomunii miêdzy oboma tradycjami. Nie dzia³o siê to bez
trudnoœci. Istniej¹ jeszcze kwestie odnoœnie do paralelnych jurysdykcji w nie-
których krajach Europy, a tradycje pozostaj¹ wyraŸnie rozpoznawalne i od-
dzielne, nie tworz¹c pe³nej jednoœci organicznej. Mimo to Deklaracja Boñska
wprowadza wzajemn¹ recepcjê wiary, sakramentów i urzêdów w obu tych ro-
dzinach koœcielnych.
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78. (b) Warto wspomnieæ tak¿e doœwiadczenia zjednoczonych Koœcio³ów w
Azji po³udniowej. Poczynaj¹c od lat 40. XX stulecia ró¿nym Koœcio³om prote-
stanckim i anglikañskim w Indiach pó³nocnych i po³udniowych, Pakistanie i
Bangladeszu by³o mo¿liwe wzajemne przyjmowanie siê w zjednoczonej
wspólnocie i pojednanym urzêdzie. Tak powsta³y Koœció³ Indii Po³udniowych
(1947), Koœció³ Indii Pó³nocnych (1970), Koœció³ Pakistanu (1970) i Koœció³
Bangladeszu (1970). Mechanizmy pojednania by³y ró¿ne i w swojej realizacji
by³y niekiedy widziane jako kontrowersyjne i wywo³uj¹ce uprzedzenia w swo-
jej realizacji, lecz pokolenie póŸniej Koœcio³y, zaanga¿owane w ró¿nych pla-
nach jednoœci, nawzajem w pe³ni siebie przyjê³y i s¹ zjednoczone  jako jeden
Koœció³.

79.  (c) W ten sam sposób, który anglikanom i starokatolikom umo¿liwi³
wzajemnie siê przyj¹æ, by³o mo¿liwe Koœcio³om Wspólnoty Anglikañskiej
poszerzenie recepcji na inne Koœcio³y. Niekiedy mówi³o siê, ¿e Koœcio³y, jak
np. Koœció³ Luzytañski Portugalii (1963) i Hiszpañsko-Reformowany Ko-
œció³ Episkopalny (1980), zosta³y przyjête jako pe³noprawni cz³onkowie
Wspólnoty Anglikañskiej; w innych przypadkach, jak Niezale¿ny Koœció³
Filipin (1960) i Koœció³ Mar Thoma w Indiach Po³udniowych, wiara, sakra-
menty i urz¹d Koœcio³ów zosta³y wzajemnie przyjête   bez formalnego i orga-
nicznego w³¹czenia.

80. Te procesy niekiedy tak¿e mia³y miejsce na p³aszczyŸnie regionalnej.
Deklaracja z Porvoo miêdzy Koœcio³ami anglikañskimi z Wielkiej Brytanii i
Irlandii oraz nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³ami luterañskimi objê³a pe³n¹ re-
cepcj¹ innych jako Koœcio³y, wraz z przejêciem cz³onkostwa, urzêdów i sakra-
mentów innego Koœcio³a.

81. Mo¿na by jeszcze wymieniæ dalsze przyk³ady. Sprawa jest oczywista na
tyle, ¿e mamy wiele przyk³adów, gdzie wzajemna recepcja by³a mo¿liwa i fak-
tycznie dosz³o do jej zrealizowania. Koœcio³y by³y w stanie poznaæ jedne w
drugich pe³niê obecnoœci Koœcio³a i przekszta³ci³y to w konkretne porozumie-
nia i dzia³ania – w niektórych przypadkach doprowadzi³o to do pe³nej jednoœci
organicznej.

2. Nowsze przyk³ady skutecznej recepcji – Leuenberg i Porvoo

82. Ruch reformacyjny w XVI stuleciu mia³ odnowiæ Koœció³ w zgodzie z
Ewangeli¹ i eklezjalnymi pocz¹tkami Koœcio³a chrzeœcijañskiego. W tym re-
formacyjnym kontekœcie zmienia³o siê jednak rozumienie tego, co konieczne
w ró¿nych miejscach Europy z uwagi na odmienne  sytuacje polityczne, spo-
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³eczne i kulturowe, w których teologowie i œwieccy prze¿ywali ¿ycie koœciel-
ne. Wskutek tego rozwinê³y siê ró¿ne nurty w obrêbie tego szerokiego ruchu,
który swoj¹ si³ê czerpa³ z tego, co dostrzega³ jako ponowne odkrycie prawdzi-
wego orêdzia Ewangelii. Czynnikiem ³¹cz¹cym by³o wspólne przekonanie o
bezwarunkowej ³asce Boga i usprawiedliwieniu jedynie z wiary. Reformatorzy
rozumieli Bibliê jako rozstrzygaj¹ce Ÿród³o wiary i nauki chrzeœcijañskiej.
Zgodnie z tym nowym poznaniem ³aski i sprawiedliwoœci Bo¿ej istnia³a szero-
ka zgoda wœród reformatorów na temat najwa¿niejszych kwestii, które wyma-
gaj¹ reformy, jak np. praktyka pokuty i instytucja odpustów.

83. Teologiczne przemyœlenia na temat rozumienia sakramentów i tkwi¹cej
w ich tle chrystologii oraz kwestie zwi¹zane z predestynacj¹ doprowadzi³y jed-
nak do sprzecznych pozycji, zw³aszcza miêdzy reformatorami w Wittenberdze
i Szwajcarii. Do tego ró¿ne okolicznoœci polityczne dopuszcza³y odmienne for-
my instytucjonalne, z pomoc¹ których reformy by³y przeprowadzane, zw³asz-
cza w odniesieniu do urzêdu i porz¹dku koœcielnego. Jest to przynajmniej jed-
na z przyczyn, ¿e Koœcio³y europejskie wraz z nowoczesnym ruchem europej-
skim w próbie przezwyciê¿enia podzia³u rozwinê³y dwa ró¿ne modele oparte
na dziedzictwie wywodz¹cym siê z okresu Reformacji.

a. Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE)
– Konkordia leuenberska

84. Koœcio³om luterañskim, reformowanym i unijnym w Europie – wspólnie
z Koœcio³ami przedreformacyjnymi, Waldensami i Koœcio³em Braci Czeskich
– uda³o siê w 1973 r. przyj¹æ Konkordiê leuenbersk¹ (KL), porozumienie,
dziêki któremu mog³y byæ rozwi¹zane tradycyjne koœcielno-dziel¹ce kwestie
na podstawie wspólnego rozumienia Ewangelii. W samym dokumencie dy-
stans wobec historii jest traktowany jako zaleta, co u³atwi³o Koœcio³om do-
strzec wspólne elementy w nauce mimo wczeœniejszych ró¿nic doktrynalnych.

„Cztery stulecia historii sprawi³y, ¿e myœlenie i ¿ycie Koœcio³ów wyro-
s³ych z Reformacji zmieni³o siê i upodobni³o, a to dziêki zmaganiu siê
teologii z problemami wspó³czesnoœci, dziêki postêpowi w badaniach
biblijnych, ruchom odnowy koœcielnej i ponownemu odkryciu perspek-
tywy ekumenicznej (…) Podczas tego procesu uczy³y siê rozró¿niaæ
miêdzy fundamentaln¹ treœci¹ œwiadectwa reformacyjnych wyznañ wia-
ry a ich historycznie uwarunkowan¹ form¹ wyra¿ania myœli”.

85. Na podstawie wspólnego rozumienia Ewangelii, polegaj¹cego na zwia-
stowaniu Bo¿ego mi³osiernego i bezwarunkowego usprawiedliwienia jako orê-
dzia Jego wolnej ³aski (KL 7-12), dokument oferuje wspóln¹ definicjê Chrztu i
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Wieczerzy Pañskiej (KL 14-15). Podczas gdy w okresie Reformacji i póŸniej-
szym rozwoju konfesyjnym nauka o usprawiedliwieniu nie by³a kontrowersyj-
na, wzajemne potêpienia dotyczy³y œciœle  ró¿nic zwi¹zanych z chrystologi¹.
Centralnym punktem Konkordii leuenberskiej jest przeto paragraf dotycz¹cy
chrystologii: „W prawdziwym cz³owieku, Jezusie Chrystusie, odwieczny Syn,
a wiêc sam Bóg, ofiarowa³ samego siebie, aby zbawiæ zgubion¹ ludzkoœæ. Za
spraw¹ Ducha Œwiêtego, a wiêc samego Boga, ukrzy¿owany i zmartwychwsta-
³y Jezus staje siê dla nas obecny w S³owie obietnicy i sakramentach” (KL 21).
Na podstawie artyku³u VII Wyznania Augsburskiego mo¿liwy by³ model
wspólnoty koœcielnej. W tym artykule reformatorzy wyznaj¹ i nauczaj¹:

„¿e jeden œwiêty Koœció³  trwaæ bêdzie po wszystkie czasy. Koœció³ zaœ
jest zgromadzeniem œwiêtych, w którym siê wiernie naucza Ewangelii i
nale¿ycie udziela sakramentów. Dla prawdziwej tedy jednoœci Koœcio³a
wystarczy zgodnoœæ w nauce Ewangelii i udzielania sakramentów. Nie
jest to konieczne, aby wszêdzie by³y jednakowe tradycje ludzkie albo
obrzêdy czy ceremonie ustanowione przez ludzi…”.

86. W myœl tego rozumienia jednoœci koœcielnej Koœcio³y na podstawie swe-
go wspólnego rozumienia Ewangelii „przyzwalaj¹ sobie wzajemnie na wspó³-
uczestnictwo w S³owie i Sakramencie oraz staraj¹ siê o mo¿liwie pe³ne  wspó³-
dzia³anie w sk³adaniu œwiadectwa i w s³u¿bie œwiatu” (KL 29). A to „obejmuje
tak¿e wzajemne uznawanie ordynacji oraz wspó³us³ugiwanie duchownych”
(KL 33).

87. Konkordia leuenberska s³u¿y³a z powodzeniem ponad stu Koœcio³om w
Europie jak deklaracja og³aszaj¹ca wspólnotê koœcieln¹ i tak¹ rolê pe³ni do
dnia dzisiejszego. W miêdzyczasie przekroczy³a ona granice Europy. Deklara-
cja wspólnoty koœcielnej nie mo¿e byæ jednak zrównana z jej realizacj¹, lecz
potrzebuje pog³êbienia teologicznego w odniesieniu do dzisiejszych wyzwañ, z
jakimi Koœcio³y w ró¿nych kontekstach s¹ konfrontowane. Tak wiêc urzeczy-
wistnienie wspólnoty koœcielnej jest powi¹zane z recepcj¹ Ewangelii oraz po-
g³êbieniem wspólnego rozumienia i wspó³pracy. Tylko w tym procesie wspól-
nota koœcielna mo¿e byæ rzeczywistoœci¹.

88. Dokument studyjny Koœció³ Jezusa Chrystusa65  wyjaœnia, ¿e deklaracja
wspólnoty koœcielnej nie jest zwyk³¹ opcj¹, lecz winna byæ rozumiana jako
zobowi¹zanie w œwietle Ewangelii, kiedykolwiek Koœció³ lub wspólnota ko-

65 Koœció³ Jezusa Chrystusa. Wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1996 nr 1, s. 75-108. Dokument ten zosta³ przyjêty na czwartym Zgro-
madzeniu Ogólnym Sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej w Wiedniu w 1994 r.
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œcielna zyskuje uznanie, ¿e wiernie zwiastuje Ewangeliê i w sposób w³aœciwy
udziela sakramentów, i tym samym przejawia znamiona „jednego, œwiêtego,
katolickiego i apostolskiego Koœcio³a”66.

b. Wspólnota brytyjskich i irlandzkich Koœcio³ów anglikañskich
oraz nordyckich i ba³tyckich Koœcio³ów luterañskich
– Wspólnota Porvoo

89. Podczas gdy Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie przejê³a
dziedzictwo Reformacji przez przyjêcie konstytutywnej roli Ewangelii dla zro-
zumienia jednoœci Koœcio³a, Koœcio³y anglikañskie i luterañskie Europy pó³-
nocnej podjê³y poniek¹d podobny krok, tym razem jednak punktem ciê¿koœci
by³o wzajemne oddzia³ywanie jednoœci, apostolskoœci i urzêdu Koœcio³a. Wraz
ze Wspóln¹ deklaracj¹ z Porvoo (WDP)67, przygotowan¹ w 1992 r. i przyjêt¹
w 1996 r. w katedrze w Porvoo, Koœcio³y te by³y w stanie uznaæ siê wzajemnie
„za Koœcio³y nale¿¹ce do jednego, Œwiêtego, Katolickiego i Apostolskiego
Koœcio³a Jezusa Chrystusa oraz uczestnicz¹ce rzeczywiœcie w misji apostol-
skiej ca³ego ludu Bo¿ego” (WDP 58A). Wi¹¿e siê to z uznaniem, „¿e we
wszystkich naszych Koœcio³ach  jest zwiastowane autentyczne S³owo Bo¿e a
sakramenty Chrztu i Wieczerzy Pañskiej s¹ sprawowane w sposób w³aœciwy”
(WDP 58A) i „¿e wszystkie nasze Koœcio³y uczestnicz¹ we wspólnym wyzna-
waniu wiary apostolskiej” (WDP 58A).

90. Deklaracja obejmuje wypowiedŸ wiary, nie domaga siê jednak wzajem-
nego przyjêcia formu³ doktrynalnych charakterystycznych dla ka¿dej z tych
tradycji. Zobowi¹zuje jednak „do stawienia czo³a i przezwyciê¿ania przeszkód,
które istniej¹ nadal na drodze do jeszcze œciœlejszej wspólnoty” (WDP 33).
Deklaracja zawiera dalej nie tylko wzajemne uznanie urzêdów z mocy ordyna-
cji oraz osobisty, kolegialny i wspólnotowy wymiar nadzoru, lecz tak¿e dekla-
racjê, ¿e „urz¹d biskupi jest wysoko ceniony i zachowywany we wszystkich
naszych Koœcio³ach jako widzialny znak, który wyra¿a i s³u¿y jednoœci i ci¹-
g³oœci Koœcio³a w ¿yciu, misji i pos³udze apostolskiej” (WDP 58A).

91. Szczególna cecha Wspólnej deklaracji z Porvoo polega na tym, ¿e urz¹d
biskupi widzi jako widzialny znak apostolskoœci Koœcio³a w odniesieniu do
historycznej sukcesji biskupów a we wzajemnym uznaniu tego znaku dopatru-

66 Tam¿e, s. 84.
67 Wspólna deklaracja z Porvoo (1992). Rozmowy miêdzy brytyjskimi i irlandzkimi Koœcio³ami anglikañ-

ski a nordyckimi i ba³tyckimi Koœcio³ami luterañskimi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1999 nr 2, s.
103-133.
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je siê niezbêdnego elementu wspólnoty koœcielnej. Te Koœcio³y, które nie za-
chowa³y znaku historycznej sukcesji biskupiej, wyra¿aj¹ zgodê na ponowne
jego przyjêcie, gdy przyst¹pi¹ do wspólnoty Porvoo. Wa¿ne jest zaznaczenie,
¿e Koœcio³y widz¹ ten znak historycznej sukcesji biskupiej jako czêœæ swojej
apostolskoœci i pe³nej widzialnej jednoœci, lecz jednoczeœnie podkreœlaj¹, ¿e

„u¿ycie znaku historycznej sukcesji biskupiej nie gwarantuje samo z
siebie wiernoœci Koœcio³a wobec ka¿dego aspektu wiary, ¿ycia i misji
apostolskiej. W dziejach Koœcio³ów, które pos³uguj¹ siê znakiem hi-
storycznej sukcesji, wystêpowa³y roz³amy. Znak nie gwarantuje tak¿e
personalnej wiernoœci biskupa. Mimo to utrzymanie znaku oznacza
sta³e wezwanie do wiernoœci i jednoœci, apel o poœwiadczenie trwa³ych
cech Koœcio³a aposto³ów oraz pe³nomocnictwo do pe³nego ich urze-
czywistniania” (WDP 51).

92. Wa¿ne jest tak¿e, ¿e wzajemne uznanie Koœcio³ów i urzêdów  „wyprze-
dza teologicznie u¿ycie znaku nak³adania r¹k w ramach historycznej sukcesji.
Ponowne pos³ugiwanie siê znakiem nie oznacza bynajmniej negatywnej oceny
urzêdów tych Koœcio³ów, które przedtem nie pos³ugiwa³y siê nim. Jest on ra-
czej œrodkiem s³u¿¹cym do bardziej widzialnego zamanifestowania jednoœci i
ci¹g³oœci Koœcio³ów wszystkich epok i miejsc” (WDP 53). Jak w przypadku
WKEE wzajemne uznanie jest traktowane jako krok na drodze do dalszego
wzrostu we wspólnocie. Tote¿ deklaracja poci¹ga za sob¹ zobowi¹zanie

„dzieliæ wspólne ¿ycie w dziedzinie misji i s³u¿by, modliæ siê wspólnie i
wzajemnie za siebie oraz dzieliæ siê posiadanymi zasobami (…) zachê-
caæ do konsultacji przedstawicieli naszych Koœcio³ów oraz u³atwiaæ na-
uczanie, wymianê idei i informacji na temat kwestii teologicznych i pa-
storalnych; utworzyæ grupê kontaktow¹, która zajmowa³aby siê wspiera-
niem wzrostu naszej wspólnoty  i koordynacj¹ wprowadzania w ¿ycie
tego porozumienia” (WDP 58B).

93. Podczas gdy Wspólnota Porvoo pojmuje wymianê duchownych jako
zale¿n¹ od wspólnego uznania i u¿ycia historycznej sukcesji biskupiej, wza-
jemne uznanie i wymiana ordynowanych duchownych w WKEE nie jest
zwi¹zana z zachowaniem znaku historycznej sukcesji biskupiej. Na tym po-
lega zasadnicza ró¿nica miêdzy obydwoma koncepcjami. Podczas gdy apro-
bata dla historycznej sukcesji biskupiej jest centralnym aspektem Wspólnoty
Porvoo, w WKEE nie odgrywa ona ¿adnej roli. WKEE i Wspólnota Porvoo
musz¹ dalej rozwa¿aæ kwestiê pe³nej widzialnej jednoœci, jeœli chcia³yby po-
g³êbiæ swoje ekumeniczne relacje, co mo¿e byæ mo¿liwe, jeœli przemyœl¹ da-
lej dziedzictwo Reformacji. W ka¿dym razie w odniesieniu do recepcji jedni
i drudzy mog¹ daæ przyk³ad, jak recepcja mo¿e byæ skuteczna pod wzglêdem
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ekumenicznym. Gdy¿ w obu tych ekumenicznych przedsiêwziêciach Koœcio-
³y by³y w stanie uœwiadomiæ sobie, ¿e ich wspólna wiara w Ewangeliê umo¿li-
wia wzajemne uznanie, dostrzeg³y te¿ w tym etap na drodze do dalszego wzro-
stu we wspólnocie.

3. Ci¹g³a recepcja Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

 94. Po trwaj¹cych dziesiêciolecia dialogach miêdzynarodowych i krajo-
wych odbywaj¹cych siê po Soborze Watykañskim II luteranie i katolicy do-
szli do konsensu w podstawowych prawdach odnoœnie do rozumienia nauki o
usprawiedliwieniu, która by³a kluczowym problemem teologicznym w kon-
flikcie Lutra z w³adzami koœcielnymi. Podpisanie Wspólnej deklaracji w
sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1999) przez Œwiatow¹ Federacjê Lute-
rañsk¹ i Koœció³ katolicki by³o wa¿nym oficjalnym krokiem na drodze prze-
zwyciê¿enia wa¿nego powodu roz³amu. We Wspólnej deklaracji dochodzi do
g³osu formalna akceptacja fundamentalnej prawdy nauki o usprawiedliwieniu
i zwrócona jest uwaga, ¿e wzajemne potêpienia w XVI stuleciu nie odnosz¹
siê do rozumienia tam wyra¿onego usprawiedliwienia. Dokument studyjny
Istota i cel dialogu ekumenicznego (nr 74) w Ósmym Oficjalnym Raporcie
WGR  zawiera studium przypadku, które objaœnia czynniki dotycz¹ce recep-
cji Wspólnej deklaracji. Ale od tego czasu mia³y miejsce wa¿ne procesy, któ-
re prowadz¹ do nieustannej recepcji deklaracji w szerokim œwiecie ekume-
nicznym.

95. Œwiatowa Federacja Luterañska i PRJCh wykorzysta³y znacz¹ce roczni-
ce podpisania w 1999 r. dla wspólnego œwiêtowania i odnawiania swego zobo-
wi¹zania do jednoœci: V rocznicê podczas uroczystego aktu w Afryce po³u-
dniowej i X rocznicê uroczystoœciami w Augsburgu (Niemcy).

96. Jest bardzo wa¿ne, ¿e inna chrzeœcijañska wspólnota œwiatowa, Œwiato-
wa Rada Koœcio³ów Metodystycznych (ŒRKM), przyjê³a Wspóln¹ deklaracjê
przez przy³¹czenie siê do niej w 2006 r. Historyczne znaczenie ma to, ¿e teraz
dwie zakorzenione w Reformacji œwiatowe wspólnoty chrzeœcijañskie i Ko-
œció³ katolicki maj¹ formalne porozumienie na temat tego teologicznego pro-
blemu, który stanowi³ j¹dro konfliktu miêdzy katolikami i protestantami w
XVI stuleciu.

97. Kroki wiod¹ce w tym kierunku s¹ jako takie przyk³adami ekumenicz-
nej recepcji. By³y one mo¿liwe dziêki wzajemnemu zrozumieniu, szacunko-
wi i przyjaŸni w stosunkach miêdzy metodystami i katolikami, do czego
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przyczyni³ siê trwaj¹cy od 40 lat dialog metodystyczno-katolicki68  a wielo-
letnia wspó³praca Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) z ŒRKM przyczy-
ni³a siê do stworzenia atmosfery korzystnej dla tego rozwoju. Poczynaj¹c od
roku 1999 ŒRKM postanowi³a zbadaæ wspólnie z ŒFL i Koœcio³em katolic-
kim mo¿liwoœæ „oficjalnego przyst¹pienia” swojego i jej Koœcio³ów cz³on-
kowskich do Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. W
2001 r. ŒFL i Koœció³ katolicki zaprosili wspólnie ŒRKM i Œwiatowy Alians
Koœcio³ów Reformowanych na spotkanie w Columbus (Ohio) w celu zbada-
nia mo¿liwoœci ich przy³¹czenia siê do Wspólnej deklaracji. Krótko po oka-
zaniu zainteresowania t¹ spraw¹ przez obu  partnerów,  ŒRKM podjê³a sto-
sowne kroki w tym kierunku.

98. Takie przy³¹czenie siê by³o krokiem bezprzyk³adnym. Ró¿ne dialogi
dwustronne i wielostronne mog¹ wzajemnie wp³ywaæ na siebie i te¿ to czyni¹.
Lecz w tym przypadku trzecia œwiatowa wspólnota chrzeœcijañska przy³¹cza
siê formalnie do oficjalnej deklaracji – tzn. recypuje j¹ – któr¹ wypracowa³y
dwie inne wspólnoty jako rezultat wieloletniego intensywnego dialogu dwu-
stronnego. ŒRKM ani nie uczestniczy³a w tym dialogu bilateralnym ani dialog
metodystyczno-katolicki nie potraktowa³ tematu usprawiedliwienia w tej samej
mierze jak dialog luterañsko-katolicki.

99. Za pomoc¹ jakiego postêpowania ŒRKM recypowa³a Wspóln¹ deklara-
cjê?69. Dwa wa¿ne kroki by³y zwi¹zane z tym procesem. Pierwszy stanowi³y
intensywne konsultacje metodystów prowadzone w ramach ŒRKM, które   do-
prowadzi³y do Oœwiadczenia w kwestii przy³¹czenia siê do Wspólnej deklara-
cji70.Jednoczeœnie prowadzili nadal konsultacje z odpowiednimi gremiami ŒFL
i PRJCh. W Oœwiadczeniu   Koœcio³y cz³onkowskie ŒRKM wskazuj¹, ¿e
wspólne rozumienie usprawiedliwienia, o którym jest mowa w paragrafach 15-
17 Wspólnej deklaracji, „zgadza siê z nauczaniem metodystycznym” (nr 2).
Zgadzaj¹ siê tak¿e „z luteranami i katolikami, gdy mówi¹ oni o pewnych klu-
czowych elementach doktryny o usprawiedliwieniu, o których dyskusja trwa
miêdzy nimi od czasu Reformacji”71,  akceptuj¹ deklaracje, jakie luteranie i

68 Por. przemówienie kardyna³a Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrze-
œcijan  podczas posiedzenia Œwiatowej Rady Koœcio³ów Metodystycznych, gdy ŒRKM przyjmowa³a
Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. IS 122 (2006): 58.

69 Proces i odpowiednie dokumenty znajduj¹ siê w: The affirmation of the Joint Declaration on the Do-
ctrine of Justification by the World Methodist Council, IS 122 (2006): 55-60. Tekst polski: Metodyœci a
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu znajduje siê w: “Studia i Dokumenty Ekumenicz-
ne” 2007 nr 1-2, s. 160-164.

70 Dalej: Oœwiadczenie.
71 Paragrafy Wspólnej deklaracji: 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37.
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katolicy z³o¿yli  w sprawie ich stanowiska wobec tych kwestii72   i nie uwa-
¿aj¹, „by rozbie¿noœci te mog³y byæ dostateczn¹ przyczyn¹ podzia³u miêdzy
nimi a metodystami” (nr 3). Poza tym potwierdzeniem dodaj¹ tak¿e szereg
elementów, które pokazuj¹ szczególny odcieñ metodystyczny, np. œcis³e po-
wi¹zanie miêdzy usprawiedliwieniem i uœwiêceniem, które zawsze by³o wa¿-
ne dla metodystycznego rozumienia nauki o usprawiedliwieniu (nr 4.2).
Przy³¹czenie siê  trzeciego partnera wi¹¿e siê z uznaniem dalszych intuicji w
zakresie znaczenia usprawiedliwienia ni¿ te, które sformu³owano we Wspól-
nej deklaracji; s¹ one  przynale¿ne i nie sprzeczne ze  wspólnym rozumie-
niem usprawiedliwienia. Zgromadzenie Ogólne ŒRKM w Seulu (Republika
Korei, lipiec 2006) jednomyœlnie postanowi³o przyj¹æ metodystyczne
Oœwiadczenie w kwestii przy³¹czenia siê do Wspólnej deklaracji i tym sa-
mym autoryzowa³o drugi krok.

100. Ten drugi krok polega³ na Oficjalnym wspólnym potwierdzeniu meto-
dystycznego Oœwiadczenia w kwestii przy³¹czenia siê do Wspólnej deklara-
cji, potwierdzenia wypowiedzianego odt¹d przez trzech partnerów. Czytamy
tam, ¿e ŒRKM i nale¿¹ce do niej  Koœcio³y cz³onkowskie potwierdzaj¹ zgod-
noœæ swojego nauczania z tym, które zosta³o wyra¿one we Wspólnej deklara-
cji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu a jej pierwotni sygnatariusze wyra-
¿aj¹ radoœæ z powodu tego oœwiadczenia i deklaruj¹ konsens metodyzmu na
podstawowe prawdy w doktrynie o usprawiedliwieniu a „buduj¹c na wspól-
nej zgodzie (…) trzech sygnatariuszy zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia starañ na
rzecz  pog³êbienia wspólnego rozumienia usprawiedliwienia”. Trzej partne-
rzy s¹ wiêc zwi¹zani ze sob¹ w swoim wspólnym rozumieniu usprawiedli-
wienia.

101. Ponadto szereg dalszych elementów w ca³ym tym procesie pokazuje,
¿e ekumeniczna recepcja ujawnia i wspiera jednoœæ jednego ruchu ekumenicz-
nego. Np. Oœwiadczenie zwraca uwagê, ¿e ruch metodystyczny z jednej strony
„od pocz¹tku czu³ siê g³êboko zwi¹zany z biblijnym nauczaniem na temat
usprawiedliwienia w taki sam sposób, w jaki rozumia³ go Luter oraz inni
reformatorzy, i co przyjêli bracia Wesleyowie”, ale z drugiej strony „pozytyw-
nie odnosi³ siê równie¿ do tych elementów doktryny o usprawiedliwieniu, któ-
re nale¿a³y do tradycji katolickiej pierwotnego Koœcio³a, wschodniego i za-
chodniego” (nr 4)73.

72 Paragrafy Wspólnej deklaracji: 20-21, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39.
73 Miêdzynarodowy dialog miêdzy Koœcio³em katolickim a Œwiatow¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów Reformo-

wanych (ŒWKR) bada aktualnie mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê ŒWKR do Wspólnej deklaracji.
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4. Pojednanie luterañsko-menonickie

102. Dzisiejsza recepcja ekumeniczna przekracza recepcjê porozumieñ w
doktrynalnych kwestiach o charakterze dziel¹co-koœcielnym. Wyrazisty przy-
k³ad innego modelu recepcji wy³ania siê z najnowszych rozmów luterañsko-
menonickich. Dialogi, które zosta³y powo³ane do ¿ycia w celu zbadania teolo-
gicznych ró¿nic w tych rodzinach, by³y w swej pracy obci¹¿one sta³ym cie-
niem gwa³townych przeœladowañ w okresie Reformacji, które luterañscy
przodkowie podjêli przeciw anabaptystom. Blizny w Koœciele, które pozosta³y
po takich przeœladowaniach, uformowa³y nie tylko menonickie samozrozumie-
nie i ¿ycie koœcielne, lecz tak¿e kolektywn¹ pamiêæ. Gwa³towny przymus by³
broniony teologicznie przez reformatorów luterañskich, ale luteranie dzisiejsi
w wiêkszoœci zapomnieli ten aspekt swojej przesz³oœci. Celem dialogu luterañ-
sko-menonickiego by³o gojenie takich wspomnieñ. Rygorystyczna praca histo-
ryczna umo¿liwi³a wspólnej komisji studyjnej opracowanie pierwszej wspólnej
prezentacji bolesnych wydarzeñ z XVI stulecia – co samo w sobie jest proce-
sem pojednania. Ostatecznie jednak punktem kulminacyjnym tego procesu by³
nie tylko tekst, lecz wyraziste wydarzenie – akt pojednania. Na Zgromadzeniu
Ogólnym ŒFL w Stuttgarcie (2010) jej najwy¿sze gremium kierownicze prosi-
³o formalnie o „przebaczenie Boga i naszych braci i sióstr menonickich” za
niesprawiedliwoœæ i jej d³ugotrwa³e dziedzictwo. Luterañskie Zgromadzenie
Ogólne uklêk³o, by w ten sposób prosiæ o przebaczenie; co znamienne, uklêkli
tak¿e ekumeniczni goœcie – w solidarnoœci z luteranami i w uznaniu, ¿e ten
moment pojednania by³ uzdrowieñczy dla ca³ego Koœcio³a.

103. Menonici przygotowali siê na ten moment przez w³asn¹ praktykê do-
chodzenia do decyzji i modlitwê, tak ¿e natychmiast chcieli zapewniæ lutera-
nów, i¿ akceptuj¹ przebaczenie. Uznali tak¿e swoje w³asne b³êdy i cieszyli siê
ulg¹, jak¹ tak¿e im przynosi to pojednanie. Menonici podarowali luteranom
wannê do mycia nóg, któr¹ u¿ywano podczas nabo¿eñstw anabaptystów, z do-
³¹czon¹ modlitw¹, ¿e „us³yszeliœcie i uczciliœcie dzisiaj nasz¹ historiê”, my
od tego momentu „s³u¿yæ bêdziemy wzajemnie, jak nasz Pan i Mistrz nam
s³u¿y³”.

104. Podczas gdy wiêkszoœæ luteranów i menonitów nigdy nie przeczyta ra-
portów komisji do spraw dialogu, to obrazy i opowieœci o tym akcie w Stutt-
garcie daleko rozpowszechni³y siê w obu naszych wspólnotach. W brutalnym
spo³eczeñstwie w Kolumbii,  gdzie historyczne niesprawiedliwoœci zdaj¹ siê
byæ odleg³e czasowo, ten przyk³ad pokojowego rozwi¹zania problemu z prze-
sz³oœci sta³ siê okazj¹ do wspólnego œwiêtowania go przez Koœcio³y. W naj-
wiêkszym na œwiecie obozie uchodŸców, w którym ŒFL próbuje bez stosowa-
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nia przymusu zapewniæ cywilne rz¹dy i bezpieczeñstwo, niezwykle ciep³o zo-
sta³a powitana wspó³praca menonickiego komitetu naczelnego. Poza krêgiem
obu tych rodzin przyk³ad ŒFL szukania przebaczenia zainspirowa³ refleksjê w
innych tradycjach, które maj¹ w³asne, wymagaj¹ce gojenia,  wspomnienia z
okresu przeœladowañ. To jest dalszy rezultat dialogu luterañsko-menonickiego.

105. Jeœli recepcja ekumeniczna oznacza wzajemne przyjmowanie siê, tak
jak zostaliœmy przyjêci przez Chrystusa – na tym w³aœnie polega nadzieja prze-
kazywana w akcji mycia nóg – wówczas recepcja dialogu luterañsko-menonic-
kiego w widzialnych aktach ¿alu i pojednania przyjmuje rolê ikoniczn¹, która
zaprasza innych, by czynili to samo.

E. Rola organizacji patronackich jako poœredników recepcji

1. Papieska Rada do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan

106. W powy¿szym opisie katolickich procesów recepcji (rozdzia³ II, & 40)
zosta³a ju¿ wspomniana wybitna rola PRJCh w odniesieniu do tego zagadnie-
nia.  PRJCh popieraj¹c jednoœæ pracuje na rzecz rozwoju kontaktów z partnera-
mi, aby wraz z nimi zarówno powo³ywaæ do ¿ycia dialogi, jak te¿ sprzyjaæ re-
cepcji ich osi¹gniêæ. W formalnych procesach recepcji realizowanych w Ko-
œciele katolickim, PRJCh wspó³pracuje przede wszystkim œciœle z Kongregacja
Nauki Wiary, która bada krytycznie wyniki ekumenicznego dialogu i wnosi
wk³ad do oficjalnych tekstów, jak np. do wspólnych deklaracji z partnerami,
które maj¹ byæ opublikowane. Punktem kulminacyjnym formalnej recepcji jest
aprobata papie¿a. W jakiejœ mierze te czynniki by³y w tle przygotowañ wa¿-
nych deklaracji, jak widzieliœmy w tym rozdziale (por. && 61-63, 68-72) oraz
we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu z 1999 roku
(&& 95-99).

107. Inn¹ mo¿liwoœci¹ wspierania recepcji przez PRJCh jest najnowszy pro-
jekt, który kardyna³ Walter Kasper opublikowa³ pod tytu³em „Zbieraæ owoce:
podstawy wiary chrzeœcijañskiej” (Früchte ernten: Grundlagen   christlichen
Glaubens, Leipzig/Paderborn 2011). Projekt próbuje wspieraæ recepcjê wyni-
ków czterech dialogów miêdzynarodowych, które zrodzi³y siê po Soborze Wa-
tykañskim II; chodzi tu o rozmowy Koœcio³a katolickiego z Œwiatow¹ Fe-
deracj¹ Luterañsk¹, Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów Metodystycznych, Wspólnot¹
Anglikañsk¹ i Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanym. W ramach
tego projektu PRJCh zbada³a 36 raportów, które opublikowa³y cztery komisje
do spraw dialogu. Przeanalizowano intuicje i rezultaty tych dialogów w odnie-
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sieniu do czterech kwestii: (a) podstawy wiary, Trójca i Chrystus; (b) zbawie-
nie, usprawiedliwienie, uœwiêcenie; (c) Koœció³; (d) Chrzest i Eucharystia. Pro-
jekt podsumowa³ wyniki tych czterech dialogów w odniesieniu do tych kwe-
stii, wskazuj¹c zarówno na du¿y stopieñ konwergencji/konsensu jak te¿ na ró¿-
nice. Zaproponowa³ tak¿e tymczasowe wnioski koñcowe, które mo¿na by³o
wyci¹gn¹æ z tych wyników, jak te¿ kierunki i punkty orientacyjne oraz kwe-
stie, które w przysz³oœci nale¿a³oby podj¹æ. Implikacje z tych raportów by³y
dalej dyskutowane z przedstawicielami czterech partnerów dialogu, co s³u¿y³o
wspieraniu recepcji w ¿yciu Koœcio³ów.

2. Œwiatowa Rada Koœcio³ów

108. „Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest spo³ecznoœci¹ Koœcio³ów, które –
zgodnie z Pismem Œwiêtym – wyznaj¹, i¿ Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i
Zbawicielem, i dlatego d¹¿¹ wspólnie do wype³nienia tego, do czego s¹ powo-
³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego” (Konstytucja ŒRK). To
„wspólne powo³anie” zmusza Koœcio³y do szukania wspólnej konwergencji i
wiêkszego konsensu w dziel¹cych je jeszcze kwestiach. Jako spo³ecznoœæ Ko-
œcio³ów ŒRK obejmuje jako cz³onków i ekumenicznych partnerów praktycznie
wszystkie Koœcio³y, które w tym tekœcie zostaj¹ wymienione. Ma ona jedyn¹ w
swoim rodzaju mo¿liwoœæ wspierania jednoœci i istnieje wiele przyk³adów z
najnowszych czasów w sprawie ekumenicznej recepcji, które odnosz¹ siê tak¿e
do ŒRK.

a. Przyk³ad recepcji ekumenicznej w samej ŒRK

109. W centrum ¿ycia ŒRK stoi pewna wzajemna recepcja przez Koœcio³y
w ¿yciu kolegialnym, w której badaj¹ i realizuj¹ swoje wspólne powo³anie, by
w ten sposób wspieraæ jednoœæ, której chcia³ Chrystus. Jak przebiega ten pro-
ces, to by³o tematem refleksji i recepcji w pracy Komisji Nadzwyczajnej
Wspó³pracy z Koœcio³ami Prawos³awnymi. Prawos³awne zapytania pod adre-
sem ŒRK doprowadzi³y do serii rozmów w latach 1999-2005, które charakte-
ryzowa³y pierwsz¹ fazê sta³ej nowej oceny struktur pracy ŒRK. Koœcio³y pra-
wos³awne czu³y siê nieswojo w konfrontacji z parlamentarnymi modelami de-
bat i decyzjami podejmowanymi przez wiêkszoœæ, które by³y dobrze
zadomowione w zgromadzeniach œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich za-
chodniego protestantyzmu. Komisja Nadzwyczajna mia³a misjê znalezienia
sposobów, które umo¿liwi³yby zadowalaj¹cy obie strony model dochodzenia
do podejmowania decyzji i osi¹gania konsensu. Taki model pozwala ŒRK
uwzglêdniaæ spektrum reakcji na ka¿d¹ propozycjê oraz lepiej uœwiadamiaæ
sobie ¿yczenia wyra¿ane przez ka¿d¹ tradycjê koœcieln¹. Komisja Nadzwy-



172

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

czajna wypowiedzia³a dalsze zalecenia, np. w odniesieniu do eklezjologicz-
nych i teologicznych kryteriów cz³onkostwa. Niektóre zalecenia doprowadzi³y
do zmian w Konstytucji i Statucie ŒRK. Te zmiany pomagaj¹ uczyniæ ¿ycie
ŒRK bardziej mo¿liwe do przyjêcia dla ca³ej wspólnoty Koœcio³ów i Rada sta-
je siê w ten sposób bardziej reprezentatywna dla wszystkich swoich cz³onków.
To umo¿liwia lepsz¹ wzajemna recepcjê przez Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK i
zwiêksza z kolei zdolnoœæ ŒRK do s³u¿enia ruchowi ekumenicznemu.

b. Przyk³ad ŒRK przyswajania  wyników raportu
dialogu dwustronnego

110. Biuro ŒRK do spraw Dekady Przezwyciê¿enia Przemocy zwróci³o siê
z proœb¹ do œwiata chrzeœcijañskiego o uczynienie propozycji  w odniesieniu
do formy i treœci planowanej Miêdzynarodowej Ekumenicznej Konwokacji Po-
kojowej, która w 2011 r. mia³a tworzyæ punkt kulminacyjny Dekady. W odpo-
wiedzi Œwiatowa Konferencja Menonitów i PRJCh zaprosi³y Biuro Dekady
Przezwyciê¿enia Przemocy w 2007 r. na dwudniow¹ konsultacjê w celu wspól-
nego rozwa¿enia, czy tematy, które zosta³y podjête w raporcie Miêdzynarodo-
wego Dialogu Menonicko-Katolickiego Wspólnie powo³ani, by byæ mediato-
rami pokoju, mog¹ przyczyniæ siê do procesu przygotowawczego. Konsultacja
przyjê³a raport, w którym zaproponowane zosta³y konkretne tematy w odnie-
sieniu do teologii pokoju bazuj¹ce na propozycjach raportu menonicko-katolic-
kiego, który potem przez Biuro ŒRK zosta³ przyjêty jako jeden z wielu przy-
czynków, s³u¿¹c jako refleksja dla Konwokacji w 2011 roku. Tutaj ukazana
jest metoda, jak znajdowane s¹ sposoby na integrowanie dialogów bilateral-
nych i wielostronnych, kiedy to wyniki dialogu bilateralnego  zostaj¹ przed³o-
¿one do ewentualnej recepcji przez multilateralny proces.

c.  Forum Dialogów Bilateralnych

111. Forum Dialogów Bilateralnych jest regularnie konstytuowane przez
Konferencjê Sekretarzy Œwiatowych Wspólnot Chrzeœcijañskich i zwo³ywane
przez Komisjê Wiara i Ustrój ŒRK. Ma ono misjê bycia forum, na którym
przedstawiciele dialogów miêdzynarodowych mog¹ zarówno wymieniaæ
ze sob¹ informacje w odniesieniu do treœci, rozwoju i wyników dialogów bila-
teralnych, jak równie¿ wprowadzaæ do tych rozmów koherencjê. Dialogi bila-
teralne i multilateralne otrzymuj¹ czêsto intuicje o sobie i buduj¹ na konwer-
gencji drugiego partnera. W ten sposób Forum jest jedyn¹ w swoim rodzaju
platform¹ wzajemnej wymiany informacji, tematów, metodyki, wyzwañ, roz-
wi¹zañ i celów tych ró¿nych dialogów. Jego raporty utrwalaj¹ zmieniaj¹ce siê
realia w dialogach miêdzynarodowych, rejestruj¹ tak¿e nowych uczestników i
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przemiany zachodz¹ce w ekumenicznych relacjach. Rozmowy prowadzone w
ramach Forum wnios³y nowe perspektywy do dialogów. Wspieraj¹c dialog
miêdzy dialogami, Forum Dialogów Bilateralnych sta³o siê skutecznym instru-
mentem recepcji, chocia¿ dzieli je jeszcze dystans od recepcji przez Koœcio³y.
Prócz tego zaanga¿owa³o siê ono w czterech konkretnych dziedzinach na rzecz
istoty i procesu recepcji dialogów teologicznych. Jak ju¿ cytowano w tym tek-
œcie, w raporcie Dziewi¹tego Forum (Breklum, Niemcy, 2008): „Poniewa¿
ka¿dy dialog jest w pewien sposób ‘procesem uczenia siê’, trzeba za ka¿dym
razem wzi¹æ pod uwagê, jak ten proces mo¿e odbywaæ siê z udzia³em wszyst-
kich cz³onków obu zaanga¿owanych wspólnot. Tylko sta³e zobowi¹zanie do
koœcielnej recepcji tekstów ekumenicznych mo¿e przyznaæ, ¿e te deklaracje
konwergencji maj¹ pojednawcze i przeobra¿aj¹ce oddzia³ywanie na ¿ycie Ko-
œcio³ów”.

d. Ustawiczna recepcja Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego
(tekst z Limy)

112. Tekst konwergencji Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne
Komisji Wiara i Ustrój ŒRK (1982) ma jeszcze nieustanny wp³yw na historiê
ekumenizmu. Tekst z Limy wywar³ wp³yw na pewne aspekty wy¿ej wspo-
mnianych porozumieñ, np. na Deklaracjê z Miœni (1988) i Deklaracjê z Po-
rvoo (1996). Dokument z Ósmego Oficjalnego Raportu WGR Istota i cel ru-
chu ekumenicznego zawiera znacz¹c¹ rozprawê na temat recepcji wyników
dialogu (&& 58-79), jak równie¿ multilateralne studium przypadku, które
skoncentrowa³o siê na tekœcie z Limy.

113. To studium przypadku daje wgl¹d w rozwój tekstu, w którym zostaje
opisane, jak procesy recepcji stymulowa³y dyskusje w Koœcio³ach na temat
powstaj¹cych projektów dotycz¹cych Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania du-
chownego. Dyskusje odegra³y wa¿n¹ rolê w procesie,  który w 1982 r. do-
prowadzi³ do publikowanej formy Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchow-
nego;  po opublikowaniu 186 Koœcio³ów na zaproszenie Wiary i Ustroju zare-
agowa³o oficjalnymi stanowiskami „na najwy¿szej p³aszczyŸnie autorytetu”.
Jeszcze nigdy wczeœniej nie zdarzy³a siê taka reakcja na tekst ekumeniczny.
Studium przypadku pokazuje wyraŸnie, ¿e dokument z Limy pomóg³ wielu
Koœcio³om na ca³ym œwiecie wejœæ ze sob¹ w nowe relacje. S¹ to wa¿ne prze-
jawy  recepcji Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego.

114. Istniej¹ cztery dodatkowe mo¿liwoœci ukazuj¹ce, jak wyra¿a³a siê re-
cepcja tekstu z Limy. Po pierwsze tekst ten by³ wa¿ny dla pog³êbienia stosun-
ków miêdzy ŒRK i Koœcio³em Rzymskokatolickim, który nale¿a³ do tych, któ-
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re przed³o¿y³y oficjaln¹ odpowiedŸ; jego szczegó³owe stanowisko by³o wyni-
kiem piêcioletniego procesu, w którym Stolica Apostolska zbiera³a przemyœle-
nia i stanowiska wobec dokumentu z Limy z Koœcio³a na ca³ym œwiecie, para-
lelnie odbywa³ siê normalny proces studiów w odpowiednich wydzia³ach Kurii
Rzymskiej. Wielu katolików dziêki tekstowi z Limy pozna³o lepiej ŒRK. Po-
nadto tekst znalaz³ swoj¹ drogê do dokumentów papieskiego Magisterium. Za-
interesowanie papie¿a Jana Paw³a II dokumentem z Limy pokazuje siê w jego
pozytywnych uwagach w serii przemówieñ, które wyg³osi³ w 1980 r., gdzie
czêsto by³a mowa o wa¿nych oznakach ekumenicznego postêpu,  i w jego
wspomnieniu tekstu z Limy i jego znaczenia w czterech miejscach encykliki
Ut unum sint z 1995 r. (nr 17, przypis 28; nr 42, przypis 71; nr 45, przypis 76;
nr 87, przypis 144). Recepcja Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego
w Koœciele katolickim mia³a du¿e znaczenie.

115. Jak wyra¿a³a siê recepcja tekstu z Limy daje siê poznaæ w najnowszym
studium Wiary i Ustroju na temat Koœcio³a. W ostatnich dziesiêcioleciach
mo¿na siê by³o przekonaæ,  ¿e byæ mo¿e centralnym tematem ekumenicznym
jest natura Koœcio³a. Dokument z Limy przyczyni³ siê do podjêcia intensyw-
niejszych studiów o Koœciele. Szereg Koœcio³ów, które zareagowa³y na tekst z
Limy – wœród nich tak¿e Koœció³ katolicki – domaga³y siê dalszych przemy-
œleñ na temat Koœcio³a jako drogê do pog³êbienia konwergencji znalezionych
w Chrzcie, Eucharystii i pos³ugiwaniu duchownym. Pi¹ta Œwiatowa Konferen-
cja Wiary i Ustroju (1993) wezwa³a do studium o Koœciele; pierwszym rezulta-
tem tego studium Wiary i Ustroju by³ dokument studyjny Natura i przeznacze-
nie Koœcio³a – etap na drodze ku wspólnemu oœwiadczeniu (1998). Mogliœmy
tam przeczytaæ: „Przed³o¿ony dokument stara siê zatem coœ opracowaæ w stylu
Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego, co mo¿na by nazwaæ tekstem
konwergencji” (nr 4).  Po nades³aniu z Koœcio³ów i innych miejsc krytycznych
stanowisk, Wiara i Ustrój opublikowa³a drugi tekst Natura i misja Koœcio³a.
Etap na drodze ku wspólnemu oœwiadczeniu (2005), który wskazywa³ na to, ¿e
„doœwiadczenie zwi¹zane z recepcj¹ dokumentu Chrzest, Eucharystia i pos³u-
giwanie duchowne oraz wzrastaj¹ce zainteresowanie eklezjologi¹ w wielu Ko-
œcio³ach otwieraj¹ nowe perspektywy zrozumienia przez wielu chrzeœcijan, co
oznacza bycie Koœcio³em” (nr 3). Wiara i Ustrój prowadzi³a to studium jeszcze
dalej w celu poprawienia tekstu, który potem zosta³ przyjêty jako tekst kon-
wergencji pod tytu³em: Koœció³: ku wspólnej wizji (2012). To najnowsze stu-
dium Wiary i Ustroju by³o w œcis³ym tego s³owa znaczeniu wspierane przez
recepcjê tekstu z Limy i tak kontynuuje jego dziedzictwo.

116. Trzeci sposób wyra¿ania recepcji dokumentu z Limy zwi¹zany jest z
drugim. Jego wk³ad, specyficzny dla wspólnego zrozumienia Chrztu jako fun-
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damentalnej wiêzi jednoœci chrzeœcijan, zainspirowa³ ekumeniczne przemyœle-
nia na temat g³êbszego znaczenia tej wa¿nej intuicji. Pierwszym przyk³adem
tych przemyœleñ jest tekst Eklezjologiczne i ekumeniczne implikacje wspólne-
go Chrztu. Studium Wspólnej Grupy Roboczej (2005), opublikowany wraz z
Ósmym Oficjalnym Raportem. Wp³yw Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania du-
chownego na to studium daje siê rozpoznaæ od pierwszego do ostatniego para-
grafu tego tekstu. Studium to badaj¹c szereg tematów, które dotycz¹ wspólne-
go Chrztu, wyci¹ga konsekwencje eklezjologiczne, z których niektóre s¹ kwe-
stiami wymagaj¹cymi dalszej refleksji w dialogu, by usun¹æ jeszcze istniej¹ce
przeszkody na drodze do jednoœci, lub inne, które przyczyniaj¹ siê do pozna-
nia, które pomaga jeszcze bardziej ceniæ stopieñ jednoœci, jaki istnieje teraz na
podstawie wspólnego Chrztu. Studium wymienia tak¿e szereg ekumenicznych
implikacji wspólnego Chrztu, z których liczne maj¹ charakter pastoralny i pro-
ponuj¹ sposoby pog³êbienia ekumenicznych stosunków umocowanych we
wspólnym Chrzcie. Dlatego studium czyni dodatkowe propozycje w sprawie
mo¿liwoœci recepcji tekstu z Limy.

117. Czwarta faza ma do czynienia z wp³ywem dokumentu z Limy na eku-
meniê lokaln¹ i ¿ycie Koœcio³ów. Obok formalnych deklaracji, które pozwalaj¹
rozpoznaæ swój wp³yw, tekst ten (sprzedano wiêcej jego egzemplarzy ni¿ ja-
kiejkolwiek innej opublikowanej przez ŒRK ksi¹¿ki)  sta³ siê materia³em na-
uczania i instrumentem dyskusji ekumenicznych w parafiach na ca³ym œwiecie,
niekiedy inicjowanych przez rady koœcielne i stowarzyszenia ksiê¿y lub tak¿e
podejmowanych ca³kiem spontanicznie. W tym przypadku recepcja wynika³a z
wartoœci tekstu samego, zaspokaja³a potrzebê, nawet g³ód za dostêpnymi a
przecie¿ istotnymi informacjami  dotycz¹cymi fundamentalnych aspektów
chrzeœcijañskiej wiary i ¿ycia. Dokument z Limy zainspirowa³ wiele Koœcio-
³ów do przemyœlenia mo¿liwoœci stworzenia wspólnego certyfikatu chrzcielne-
go, wywar³ wp³yw na odpowiedzialnych za przygotowanie rytów chrzcielnych
i mia³ – wobec debaty nad jêzykiem inkluzyjnym – decyduj¹ce znaczenie dla
zachowania klasycznej formy Chrztu w tych tekstach.

F.  Intuicje i zalecenia

1. Intuicje

 Badaj¹c wy¿ej wspomniane kwestie w odniesieniu do trzech okresów
historycznych wysz³o wyraŸnie na jaw, ¿e mimo wielowiekowych podzia³ów
zachowane zosta³y fundamentalne przekonania chrzeœcijañskie i nie zosta³a ze-
rwana wiêŸ wiary. Nowa sytuacja, powsta³a dziêki ruchowi ekumenicznemu,
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zw³aszcza w dialogu, dziêki któremu rozdzieleni chrzeœcijanie nawzajem siê
poznali i  mieli sposobnoœæ wyjaœnienia nieporozumieñ, stworzy³a mo¿liwoœæ
poznania prawdy, z której przedtem nie zdawali sobie sprawy.
 To ¿e d³ugotrwaj¹ce kwestie o charakterze dziel¹co-koœcielnym zosta³y

podjête i rozwi¹zane, daje powód do nadziei, ¿e w d³u¿szym terminie mog¹
byæ wyjaœnione inne kwestie. Cierpliwoœæ i modlitwa s¹ konieczne, gdy nie
udaje siê dojœæ do bezpoœrednich rezultatów.
 Rozwój nauk spo³ecznych, filozoficznego sposobu myœlenia, hermeneu-

tyki i innych obszarów nauczania sprzyja³ rozumieniu kontekstu, w którym
wczeœniej mia³y miejsce roz³amy. Tak zrodzi³y siê sposoby myœlenia, które
sprzyjaj¹ zrozumieniu niektórych przyczyn podzia³u i pomagaj¹ Koœcio³om z
nimi siê uporaæ.
 Wyniki dialogu pokazuj¹, ¿e jest mo¿liwe wyra¿anie wspólnej wiary z

uwzglêdnieniem tradycji i terminologii ka¿dorazowego partnera.
 Nawet po osi¹gniêciu porozumienia w kwestii spornej mog¹ powstaæ

nowe punkty, które potencjalnie maj¹ charakter dziel¹cy i s¹ w stanie spowo-
dowaæ trudnoœci. Nawet po rozwi¹zaniu starych konfliktów d³ugie okresy po-
dzia³u czyni¹ uzdrowienie zwi¹zane z gorzkimi wspomnieniami z przesz³oœci
d³ugotrwa³ym procesem.
 Powa¿ny wp³yw na osi¹gniêty postêp mo¿na osi¹gn¹æ tam, gdzie wyni-

kom dialogu towarzysz¹ formalne akty i symboliczne dzia³ania.

2. Zalecenia

Aby recepcja mog³a siê zakorzeniæ w ¿yciu Koœcio³ów, proponujemy na-
stêpuj¹ce zalecenia:
 nale¿y pielêgnowaæ i zachêcaæ do osobistych kontaktów, gdy¿ stymuluj¹

one relacje, które s³u¿¹ wzajemnemu zrozumieniu i prowadz¹ do rozwi¹zania
konfliktów. Np. zalecamy przyk³ad obecnoœci obserwatorów innych wspólnot
chrzeœcijañskich na Soborze Watykañskim II. Regularne spotkania przywód-
ców koœcielnych powoduj¹, ¿e wyzwalaj¹ siê impulsy dla dialogu ekumenicz-
nego i nowe inicjatywy ekumeniczne;
 nale¿y szerzej uwzglêdniaæ i wykorzystywaæ wyniki pracy dialogów bi-

lateralnych i multilateralnych, co przyczyni siê do poinformowania uczestni-
ków innych dialogów i jednoczeœnie stanie siê Ÿród³em edukacji i formacji;
 po osi¹gniêciu zgodnoœci pogl¹dów w kwestiach doktrynalnych nale¿y

uruchomiæ proces, który zagwarantuje, ¿e podjête zostan¹ dalsze badania tych
kwestii i dojd¹ do g³osu implikacje osi¹gniêtego porozumienia w ¿yciu Ko-
œcio³ów;
 nale¿y spowodowaæ, ¿eby Koœcio³y by³y œwiadome konsekwencji szcze-

gólnych relacji bilateralnych oraz deklaracji na temat ich rozleg³ych bilateral-
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nych i multilateralnych stosunków. Obecnoœæ obserwatorów ekumenicznych w
dialogach bilateralnych mo¿e takie dialogi uwra¿liwiæ na ekumeniczne konse-
kwencje osi¹gniêtych porozumieñ.

IV. Gdy recepcja ekumeniczna sprawia trudnoœci

A. Wyzwania dla recepcji

 118. Chocia¿ eksponuje siê ekumeniczne sukcesy, trzeba te¿ wiedzieæ, ¿e
recepcja czêsto niesie ze sob¹ tak¿e trudnoœci w odniesieniu do relacji miê-
dzy osobami i wspólnotami koœcielnymi. Rzeczywistoœæ, z któr¹ trzeba siê
dzisiaj konfrontowaæ, pokazuje przecie¿, ¿e stawiane s¹ pytania w odniesie-
niu do wartoœci i celu dialogu w obliczu dostrzeganych ró¿nic w wierze i
praktyce, które wynikaj¹ z gorzkich wspomnieñ przesz³oœci i reakcji na prze-
miany w ¿yciu niektórych tradycji chrzeœcijañskich. Trwa³e kwestie, takie
jak ordynacja kobiet oraz nowe sprzeczne koncepcje dotycz¹ce zagadnieñ
ma³¿eñstwa i rodziny, etyki seksualnej, bioetyki i etyki gospodarczej maj¹
niekorzystny wp³yw na niektóre stosunki a st¹d te¿ na recepcjê.

119. Wiele dyskusji i debat prowadzi siê nadal wœród cz³onków w ich tra-
dycjach koœcielnych na temat ró¿nych sposobów wyjaœniania ich wiary i
zwi¹zanych z ni¹ praktyk. Stosunki miêdzy tradycjami chrzeœcijañskimi
znajduj¹ siê pod wp³ywem intensywnoœci i rozmiaru dyskusji, w której ka¿-
dy z respektem i pokor¹ podchodzi do ró¿nych punktów widzenia. Recepcja
w tym sensie mo¿e s³u¿yæ za œrodek dla wszystkich, by korzystaæ z cenio-
nych duchowych intuicji, które nie wywodz¹ siê z w³asnej tradycji. W dialo-
gu uczestnicy musz¹ powiedzieæ prawdê, jak jest ona rozumiana we w³asnej
tradycji, a jednoczeœnie musz¹ poœwiêciæ uwagê prawdzie partnera, szukaæ
mo¿liwie wiele elementów wspólnych, ale zarazem powa¿nie potraktowaæ
ró¿nice. Gotowoœæ przys³uchiwania siê bêdzie potrzebowaæ czasu, zanim
rozpowszechni siê wzajemny szacunek i serdecznoœæ miêdzy wspólnotami
chrzeœcijañskimi.

120. Jest wzglêdnie ³atwo wymieniaæ przyk³ady, gdy recepcja ma pozytyw-
ny przebieg lub gdy rozpocz¹³ siê jej proces. Sytuacja jest bardziej skompliko-
wana, gdy recepcja zwi¹zana jest z trudnoœciami. Podczas gdy niektóre teksty
s¹ faktycznie recypowane przez Koœcio³y, inne s¹ recypowane tylko w ograni-
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czonym stopniu lub w ogóle. Z recepcj¹ zwi¹zane s¹ ró¿ne wyzwania: niektóre
przychodz¹ z zewn¹trz i odnosz¹ siê do sytuacji w konkretnych Koœcio³ach lub
w szeroko rozumianym ruchu ekumenicznym; inne s¹ natury wewnêtrznej i
odnosz¹ siê bezpoœrednio do konkretnego tekstu lub procesu; pytania z tym
zwi¹zane dotycz¹ sposobu jego powstania lub jak nale¿y nañ reagowaæ. Przy-
k³ady trudnej recepcji pokazuj¹ siê w raportach z dwóch dialogów: bilateralne-
go – raportu z miêdzynarodowego dialogu starokatolicko-wschodnioprawo-
s³awnego – i multilateralnego – Natura i misja Koœcio³a. Etap na drodze ku
wspólnemu oœwiadczeniu Komisji Wiara i Ustrój.

121. Jak wynika z miêdzynarodowego dialogu starokatolicko-wschodnio-
prawos³awnego, kontekst eklezjologicznych stosunków ma powa¿ne oddzia-
³ywanie na recepcjê. W latach 1975 – 1987 Wspólna Komisja Teologów Sta-
rokatolickich i Prawos³awnych odby³a wiele rund rozmów, które porusza³y
tak fundamentalne tematy, jak nauka o Bogu, chrystologia, eklezjologia, so-
teriologia, sakramenty, eschatologia i wspólnota koœcielna. W ka¿dym przy-
padku Komisja podkreœla³a, ¿e zredagowany tekst „reprezentuje naukê pra-
wos³awnych i starokatolickich Koœcio³ów”. Jednak  od 1987 r.  stosunki miê-
dzy oboma wspólnotami skomplikowa³y siê. Ordynacja kobiet w niektórych
Koœcio³ach starokatolickich od 1996 r. sprawi³a, ¿e konsultacja starokatolic-
ko-prawos³awna odbyta w tym roku nie da³a ostatecznych wyników.
W ostatnim czasie wy³oni³y siê trudnoœci w odniesieniu do innych kwestii,
takich jak gender i seksualnoœæ. Ró¿nice pogl¹dów pojawi³y siê tak¿e w
zwi¹zku z udzia³em biskupów starokatolickich w konsekracji biskupów an-
glikañskich, w której udzia³ mieli tak¿e biskupi luterañscy. Dla prawos³aw-
nych takie uczestnictwo zak³ada stadium pe³nej wspólnoty miêdzy Koœcio³a-
mi starokatolickimi i luterañskimi, podczas gdy starokatolicy stoj¹ na stano-
wisku, ¿e odzwierciedla tylko pe³n¹ wspólnotê, któr¹ od 1931 r. maj¹ ze
Wspólnot¹  Anglikañsk¹. Te ró¿ne napiêcia nie sprzyjaj¹ recepcji dialogów i
to mimo ich pozytywnego przebiegu i bogatych osi¹gniêæ. Na tym przyk³a-
dzie widaæ wyraŸnie, ¿e recepcja zale¿y nie tylko od jakoœci przed³o¿onych
dokumentów, poniewa¿ odbywa siê ona w kontekœcie ogó³u stosunków miê-
dzy konkretnymi Koœcio³ami. W 2004 r. zosta³ utworzony sta³y komitet sta-
rokatolicko-prawos³awny „dla refleksji i wymiany”, jego celem jest rozwi-
niêcie wspólnych projektów teologicznych i pastoralnych; trzeba mieæ na-
dziejê, ¿e to wreszcie umo¿liwi recepcjê osi¹gniêtych dotychczas wyników
dialogu.

122. Z najnowszego doœwiadczenia multilateralnego Komisji Wiara i Ustrój
mo¿na wyci¹gn¹æ ró¿ne lekcje. Tekst Natura i misja Koœcio³a (2005) nie spo-
tka³ siê z tak du¿ym zainteresowaniem, na jakie w³aœciwie zas³ugiwa³. Doku-
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ment ten trzyma³ siê metody zastosowanej w tekœcie z Limy i jest drugim do-
kumentem w serii tekstów poœwiêconych eklezjologii, który przes³ano Koœcio-
³om do przestudiowania i zajêcia stanowiska, aby umo¿liwiæ im przez to zapo-
znanie siê z powstaj¹c¹ konwergencj¹. Reakcja na Naturê i misjê Koœcio³a, jak
i na wczeœniejszy tekst Natura i przeznaczenie Koœcio³a (1998), mia³a byæ in-
tegraln¹ czêœci¹ procesu dostrze¿enia takiej multilateralnej konwergencji. Do
roku 2010 Wiara i Ustrój otrzyma³a 80 opinii, jednak tylko 27 pochodzi³o od
Koœcio³ów. Chocia¿ tekst zosta³ rozes³any z za³¹czeniem specjalnej proœby o
opiniê do Koœcio³ów, jawi³ siê on wyraŸnie jako dokument, który w pierwszym
rzêdzie spotka³ siê z zainteresowaniem studentów i teologów. Rok po opubli-
kowaniu Natury i misji Koœcio³a Zgromadzenie Ogólne ŒRK (2006) przyjê³o
tekst eklezjologiczny Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em, który równie¿ zo-
sta³ opracowany przez Wiarê i Ustrój. Tak¿e ten tekst przes³ano Koœcio³om do
zaopiniowania; od 2006 r. tylko bardzo nieliczne reakcje dotar³y do Wiary i
Ustroju. Faktycznie w tym samym czasie by³y w obiegu dwa teksty eklezjolo-
giczne ŒRK, z których ka¿dy oczekiwa³ na przestudiowanie i wyra¿enie opinii
przez Koœcio³y.

123. Sporadyczne wskazówki sugeruj¹, ¿e bez przesady mo¿na mówiæ o
nadmiarze tekstów i procesów oczekuj¹cych odpowiedzi – i to w czasie, w
którym wiele Koœcio³ów znalaz³o siê w sytuacji kurcz¹cych siê zasobów finan-
sowych i personalnych, przy pomocy których wype³niaj¹ swoje ekumeniczne
zobowi¹zania. To ka¿e zastanowiæ siê, czy byæ mo¿e nale¿a³oby opracowywaæ
mniej takich tekstów; winny byæ one zrozumia³e i dostêpne dla przewidzia-
nych czytelników; jeœli trzeba wys³aæ wiêcej tekstów do Koœcio³ów, winno to
siê odbywaæ w skoordynowany sposób; decyduj¹ce znaczenie ma zachowanie
dystansu. Ponadto jest konieczne poinformowanie, jakie s¹ wobec nich oczeki-
wania, z do³¹czonymi specyficznymi zachêtami do refleksji i dzia³ania, gdy
oczekuje siê od nich wyra¿enia opinii.

124. Procesy, jak je przedstawiali sekretarze generalni lub inni przedsta-
wiciele œwiatowych wspólnot chrzeœcijañskich (por. rozdzia³ II), musz¹
byæ widziane wraz z trudnoœciami, które opisuj¹ odpowiedzialni za nadzór
nad procesami recepcji na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, regionalnej i lo-
kalnej.

 125. Istniej¹ oznaki braku zaufania do rzeczników ekumenii i komitetów
teologicznych w  zakresie jakoœci sporz¹dzanych przez nie odpowiedzi. Jest
wiele g³osów, które powiadaj¹, ¿e Koœcio³y nie maj¹ po prostu odpowiednich
organów zdolnych do oceny teologicznego dokumentu powsta³ego w wyniku
dialogów bilateralnych lub multilateralnych i uczestniczenia w procesie ko-
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œcielnej recepcji. Niekiedy poziom oczekiwanej odpowiedzi jest niejasny – np.
wystarczy krótka odpowiedŸ lub oczekuje siê z³o¿onej i szczegó³owej teolo-
gicznej oceny? Czy lepiej jest nie wysy³anie ¿adnej odpowiedzi  ni¿ odpowie-
dzi zbyt krótkiej i prostej? Czy krótki tekst ma mniejsz¹ wartoœæ ni¿ d³ugi?
Czy krótsza reakcja jest przykra dla Koœcio³ów?

126. Ponadto rozsy³anym ankietom  brak czêsto klarownoœci i informacji o
terminach i o tym, czego oczekuje siê dok³adnie w formalnej odpowiedzi na
wspóln¹ deklaracjê. Czêsto pytania kierowane do Koœcio³ów s¹ niejasne i zbyt
wymagaj¹ce. Np. nie zawsze jest jasne, co ma siê na myœli stosuj¹c takie pojê-
cia, jak „wspólnie”, „konwergencja” lub nawet „ugoda”.

127. Pojawiaj¹ siê te¿ opinie, ¿e rodzaj odpowiedzi, jakiej oczekuje organi-
zacja patronacka lub jakiœ dialog, nie zawsze pokrywa siê z dominuj¹cymi
odczuciami Koœcio³a krajowego lub lokalnego. Czasem ma siê wra¿enie, ¿e
podejmowane tematy przynale¿¹ do wczeœniejszego okresu historii albo po-
chodz¹ z innego kontekstu i kontynentu i nie maj¹ zwi¹zku ze wspó³czesnymi
globalnymi realiami. Rodzaj pytañ rozwa¿anych w dialogu zdaje siê nie po-
chodziæ od Koœcio³ów, lecz od specjalistów lub tylko partnera dialogu. Jak
wielka czêœæ dialogu odnosi siê do kontekstu historycznych roz³amów w Euro-
pie a nie do nakazów misyjnych dzisiaj w krajach rozwijaj¹cych siê? Zwróco-
no uwagê, ¿e Koœcio³y lokalne s¹ bardziej zainteresowane kwestiami Praktycz-
nego Chrzeœcijañstwa ni¿ teologicznym tekstem Wiary i Ustroju. Te uwagi
zwracaj¹ uwagê na œrodowisko oporu wobec procesów recepcji. Odpowiadaj¹c
na te komentarze staje siê jasne, jak konieczne jest ukazywanie, ¿e konflikty
historyczne, które doprowadzi³y do podzia³ów, tak¿e dzisiaj wywieraj¹ wp³yw
na stosunki miêdzy Koœcio³ami.

128. Musimy te¿ zwa¿yæ, ¿e wiele czynników nieteologicznych ma wp³yw
na zagadnienia podejmowane w dialogu. Mog¹ one tak¿e przenikn¹æ do proce-
sów recepcji. Teologiczne konflikty przesz³oœci i sposób, w jaki prowadzi³y
one do wykluczenia i przeœladowania, mog³y pozostawiæ wieloletnie i gorzkie
wspomnienia, które nie zosta³y jeszcze wyleczone i wywieraj¹ wp³yw na czasy
wspó³czesne. Czynniki socjologiczne, jak konflikty klasowe i rasowe, ró¿nice
kulturowe i historia imperialna, wnosz¹ drastycznie ró¿ne perspektywy do
kwestii stoj¹cych do debaty i mog¹ same wywrzeæ wp³yw na wolê, by zaanga-
¿owaæ siê w dialog. Strach przed kapitulacj¹ w³adzy mo¿e byæ silnie oddzia³u-
j¹cym czynnikiem podtrzymywania podzia³ów koœcielnych podobnie jak pro-
blemy zwi¹zane z doktryn¹. To wszystko domaga siê cierpliwego uznania i
zaanga¿owania, aby zbudowaæ wzajemne zaufanie jako kontekst skutecznego
dialogu i faktycznej recepcji.
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B. Intuicje i zalecenia

1. Intuicje

 Wszystkie raporty z dialogów, zaraz po opublikowaniu, s¹ przeznaczone
do ogólnej recepcji. Wi¹¿e siê to z dyskusj¹, krytyk¹ i ocen¹ w instytutach teo-
logicznych, parafiach i przez w³adze koœcielne w nadziei na dojœcie do lepsze-
go zrozumienia.
 Procesy recepcji napotyka³y na nierówne traktowanie. Podczas gdy

pewnym ekumenicznym tekstom poœwiêcono wiele uwagi, inne, choæ ob-
szerne, nie by³y poddane szczegó³owym badaniom. Dok³adne  rozwa¿ania,
jak mo¿na wesprzeæ  kolporta¿, studium i ocenê tekstu, zakoñcz¹ siê sukce-
sem.
 Problemy zwi¹zane z korzeniami konfliktów miêdzy chrzeœcijanami,

które mia³y miejsce w ustalonych kontekstach historycznych, mog¹ mieæ trwa-
³y wp³yw na Koœcio³y i z tego powodu ich rozwi¹zanie mo¿e byæ trudne, na-
wet po intensywnych rozmowach teologicznych.
 Poniewa¿ episkopé (nadzór) implikuje bycie instrumentem koinonia ca-

³ego Koœcio³a, obejmuje z koniecznoœci troskê i odpowiedzialnoœæ za recepcjê.

2.Zalecenia

Chc¹c wesprzeæ sukces recepcji wyników dialogu, zalecamy odpowie-
dzialnym za dialog ekumeniczny przede wszystkim,  aby kierownictwo ko-
œcielne
 wyjaœni³o, czy przewidziany jest formalny proces recepcji w przypadku

wspierania dialogu i poinformowa³o dok³adnie w sprawie oczekiwanego spo-
sobu reakcji;
 wziê³o pod uwagê takie kwestie, jak kontekst, termin i dystans, gdy tek-

sty s¹ gotowe do rozpowszechnienia;
 zachêca³o autorytety na ró¿nych p³aszczyznach do mianowania i wspie-

rania rzeczników ekumenii, koordynatorów lub komitety, na których spoczywa
misja ustalenia, ¿e ich cz³onkowie s¹ poinformowani o tych raportach.
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V. Edukacja ekumeniczna: Klucz
do ekumenicznej recepcji

A. Edukacja i recepcja

129. Edukacja ekumeniczna jest w sobie drog¹ do umocnienia recepcji. Gdy
ludzie s³ysz¹ historiê ruchu ekumenicznego i zapoznaj¹ siê z wynikami dialo-
gów ekumenicznych, pog³êbiaj¹ sami swoj¹ edukacjê jako uczniowie i uczen-
nice Chrystusa. Wielowarstwowa procedura recepcji wymaga procesu formacji
i edukacji, który obejmuje wymiary intelektualne i teologiczne czyli szkolenie
w dialogu ekumenicznym oraz wymiary egzystencjalne i duchowe, czyli przyj-
mowanie jedni drugich i uznawanie siê w imieniu Chrystusa. Ekumeniczna
edukacja i recepcja s¹ zatem œciœle ze sob¹ zwi¹zane.

130. Prymarne cele ekumenicznej edukacji winny polegaæ na nak³anianiu
serc i dusz chrzeœcijan do ekumenicznego imperatywu; uznaniu ruchu ekume-
nicznego na wszystkich jego p³aszczyznach i sposobach przejawiania siê;
kszta³ceniu osób do dialogu, które poœwiêci³yby siê sprawie poszukiwania jed-
noœci i w ten sposób torowa³yby drogê edukacji przysz³ych pokoleñ.

131. WGR widzia³a w edukacji ekumenicznej zawsze podstawowy wymiar
na drodze do jednoœci chrzeœcijan. W jej Pi¹tym Oficjalnym Raporcie (1983)
czytamy:

„Inn¹ dziedzin¹ o podstawowym znaczeniu jest kszta³cenie teologiczne,
zw³aszcza zaœ kszta³cenie duszpasterzy, które jest, byæ mo¿e, czynnikiem
wywieraj¹cym najwiêkszy wp³yw na wyrabianie wra¿liwoœci ekumenicz-
nej. Jest tu wiele mo¿liwoœci, ale nawet  i tam, gdzie istniej¹ wspólne, lub
oparte na wspó³pracy uczelnie i programy, mo¿na zrobiæ jeszcze wiêcej
dla wykorzystania ich potencja³u, z poparciem i pod przewodnictwem lu-
dzi, na których spoczywa odpowiedzialnoœæ w ró¿nych Koœcio³ach”74.

132. Obecna WGR uznaje skuteczn¹ pracê, któr¹ wykona³y jej poprzed-
niczki w ostatnich dziesiêcioleciach. Podjêto wa¿ne kroki na rzecz skoncen-
trowania siê na koniecznoœci ekumenicznej edukacji jako priorytecie ekume-

74 Cyt. za: Pi¹ty Oficjalny Raport Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, [w:] Watykan – Genewa: Zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej wspó³pracy Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów,  K. Karski (red.), Warszawa 1986, s. 108.
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nicznej agendy, jak i na wyposa¿eniu organizacji patronackich w sensowne i
skuteczne instrumenty, tak aby mia³y one mo¿liwoœæ do refleksji i odpowied-
niego dzia³ania.

133. Jednak w ostatnich dziesiêcioleciach  ekumeniczna edukacja zaczê³a
spotykaæ siê z coraz wiêkszym zainteresowaniem, zyska³a te¿ na znaczeniu
jako kluczowy czynnik na drodze do jednoœci; jest ona nadal jeszcze prioryte-
tem, o który trzeba siê troszczyæ. Dokument WGR  na temat Formacji ekume-
nicznej (1993) by³ – i jeszcze jest – wa¿n¹ pomoc¹ w wspieraniu recepcji eku-
menicznej; ponownie trzeba na to zwróciæ uwagê Koœcio³om. Formacja eku-
meniczna przypomina chrzeœcijanom, ¿e ekumeniczna edukacja dotyczy
ca³ego ludu Bo¿ego, przy czym ka¿dy lub ka¿da ponosi odpowiedzialnoœæ za
poszukiwanie jednoœci i budowanie wspólnoty. Chodzi tu o proces, w którym
musz¹ uczestniczyæ jednostki i wspólnoty, jest to te¿ nakaz, na który musz¹
zareagowaæ Koœcio³y, instytuty pedagogiczne, wy¿sze uczelnie i organizacje
ekumeniczne.

134. Ósmy Oficjalny Raport WGR (2005) zwraca uwagê, ¿e ekumenicz-
na edukacja jest podstawowym celem nowego zobowi¹zania w przysz³ym
mandacie WGR: „Wspólna Grupa Robocza z up³ywem lat stale zwraca³a
uwagê na to, ¿e ekumeniczna edukacja i formacja maj¹ fundamentalne
znaczenie w poszukiwaniu jednoœci Koœcio³a”75. W dalszej czêœci Raportu
dodano:

„Równie¿ jesteœmy zgodni co do tego, ¿e w dziedzinie edukacji ekume-
nicznej konieczne s¹ wiêksze wysi³ki. Obie organizacje macierzyste
musz¹ troszczyæ siê o ekumeniczn¹ formacjê chrzeœcijan i duchownych.
Nowe pokolenie chrzeœcijan nie zdaje sobie sprawy, jaka by³a sytuacja i
jak bardzo zmieni³a siê ona na przestrzeni dziesiêcioleci, jakie up³ynê³y
od utworzenia ŒRK i Soboru Watykañskiego II. W tej dziedzinie wiele
siê ju¿ robi, ale opowiadamy siê za lepsz¹ koordynacj¹ tej edukacji
przez skuteczniejsze dzielenie siê informacjami i zasobami oraz przez
stworzenie wiêkszych mo¿liwoœci uczestniczenia w ¿yciu innych”76.

135. Ten specyficzny mandat zosta³ ratyfikowany przez IX Zgromadzenie
Ogólne ŒRK w Porto Alegre. Zarówno Raport Sekretarza Generalnego jak i

75 Ósmy Oficjalny Raport Wspólnej Grupy Roboczej 1999-2005, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”
2006 nr 1-2, s. 135 (III.3).

76 Tam¿e, s. 154-155 (V.2). Wa¿ne osi¹gniêcia i przysz³y potencja³ mandatu WGR, który w szerszych
ramach jest w stanie zaj¹æ siê problemem edukacji ekumenicznej, zosta³y ukazane podczas konsultacji
w sprawie mandatu WGR w listopadzie 2005 r. z okazji jubileuszu 40-lecia w Bossey.
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Raport Komitetu Wytycznych Programowych podkreœlaj¹ wyraŸnie koniecz-
noœæ ekumenicznej edukacji i podkreœlaj¹ relewancjê tej kwestii w dzisiejszym
kontekœcie77.

B. Historia edukacji ekumenicznej
w kontekœcie Wspólnej Grupy Roboczej

136. Troska o wspó³pracê w dziedzinie formacji i edukacji by³a tematem,
który od pocz¹tku pojawia³ siê w WGR78. Ta troska przemieni³a siê potem w
proces regularnego szerzenia informacji i wspólnego wykorzystywania doku-
mentów oraz inicjatyw, wspólnych konsultacji i projektów studyjnych organi-
zacji patronackich79. Pi¹ty Oficjalny Raport WGR mówi³ o koniecznoœci objê-
cia wspóln¹ trosk¹ ekumenicznej edukacji, uwa¿aj¹c j¹ za priorytet. Raport
uzna³ jej wartoœæ jako uzupe³niaj¹cy aspekt ekumenicznego dialogu i wspólne-
go dzia³ania oraz stara³ siê upewniæ, ¿e edukacja otrzyma ponownie miejsce w
¿yciu Koœcio³ów zarówno w sferze dialogu jak i dzia³ania80.

137. W nastêpnych latach formacja ekumeniczna znajdowa³a siê w agendzie
WGR81. Pracowa³a ona nad realizacj¹ wa¿nych celów, jak np. opracowaniem
dokumentu Formacja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne (1993)82,
anga¿owa³a siê te¿ dalej w dziedzinie wspierania inicjatyw organizacji patro-
nackich dotycz¹cych tego tematu. W ostatnich dwudziestu latach podjêto pew-
ne znacz¹ce kroki w ŒRK: publikacja dokumentu Alive Together (1989)83  i
Miêdzynarodowa Konsultacja w sprawie Formacji Ekumenicznej (Oslo,

77 Por. Raport Sekretarza Generalnego, tam¿e, s. 45-46. – Offizieller Bericht der Neunten Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Porto Alegre 2006, Frankfurt/Main 2007, Ausschuss für Pro-
grammrichtlinien, nr 14, 18-20, 26.

78 WGR, Wspólna deklaracja w sprawie stosunków miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a Koœcio³em
Rzymskokatolickim, nr 7, Drugi Oficjalny Raport, 3.c.

79 WGR, Przysz³e wspólne dzia³ania, 1973, I, E.
80 „Wspólna Grupa Robocza jest zdania, ¿e bardzo pilnym zadaniem jest obecnie kszta³towanie postawy

ekumenicznej. Podkreœla ona, ¿e poprawa stosunków miêdzy wci¹¿ podzielonymi chrzeœcijanami to za ma³o.
Zgorszenie, jakim jest istnienie podzia³ów miêdzy chrzeœcijanami i szkodliwe ich skutki dla œwiadectwa
chrzeœcijañskiego przes³aniaj¹ nadal zbawcz¹ moc ³aski Chrystusowej”. Pi¹ty Oficjalny Raport WGR, IV.
Por. tak¿e III.B, nr 5; IV, nr 4.

81 WGR, Szósty Oficjalny Raport, III, A, nr 2; III, B, nr 8; Siódmy Oficjalny Raport, II, C; V; Ósmy Ofi-
cjalny Raport, III, nr 3; V, nr 2.

82 Polski przek³ad: Formacja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne. Dokument Studyjny Wspól-
nej Grupy Roboczej Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1993), „Studia i Dokumen-
ty Ekumeniczne” 1994, s. 69-76.

83 Alive Together, Programm für Theologische Ausbildung, ÖRK, 1989.
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1996)84; oba projekty sponsorowa³ Program Edukacji Teologicznej ŒRK. Wa¿-
ne inicjatywy Koœcio³a Rzymskokatolickiego w ostatnich dwudziestu latach to:
PRJCh  opublikowa³a najobszerniejszy dokument na temat ekumenicznej edu-
kacji i recepcji, rozdzia³y II i III nowego Dyrektorium w sprawie realizacji za-
sad i norm dotycz¹cych ekumenizmu (1993)85, które by³o kontynuowane i zin-
tegrowane z obszernym dokumentem zatytu³owanym Treœæ i metody ekume-
nicznej edukacji teologicznej, opublikowanym w 1997 roku86.

138. W ostatnim czasie Program Edukacji Ekumenicznej opublikowa³ Ma-
gna Charta Ekumenicznej Edukacji87  jak równie¿ dokument 14 przyczyn glo-
balnej edukacji teologicznej88, wspiera³ i wspó³pracowa³ te¿ z innymi zwi¹zka-
mi, jak Œwiatowa Konferencja Stowarzyszeñ Instytucji Teologicznych (WO-
CATI) lub Konferencja Koœcio³ów Europejskich oraz organizowa³ regionalne
konsultacje89. Koœció³ katolicki skupi³ uwagê na procesie sprawdzania i oce-
niania poziomu edukacji ekumenicznej w instytucjach katolickich oraz sposo-
bie realizowania w praktyce wytycznych zawartych w Dyrektorium.

C. Wyartyku³owanie edukacji ekumenicznej

1. Podstawy ogólne

140. Edukacja ekumeniczna oznacza w pierwszym rzêdzie dozgonny proces
uczenia siê dla wszystkich cz³onków Koœcio³a. Edukacja ekumeniczna oznacza
orientowanie siê na Boga w tym sensie, ¿e g³ównie jest ona rozumiana jako
wyraz duchowego wymiaru ekumenicznego imperatywu: Duchowoœæ chrze-
œcijañska „uzdalnia chrzeœcijan i ich Koœcio³y do reagowania na Bo¿e inicjaty-
wy – na to, co Trójjedyny Bój czyni w nas i przez nas. Teologia i duchowoœæ
s¹ nieroz³¹cznie ze sob¹ zwi¹zane, gdy¿ jedno i drugie zajmuje siê Bogiem i

84 ETE/WCC, Towards a Viable Theological Education: Ecumenical imperative, catalyst and renewal,
Oslo, Norway 1996 (1997), J. Pobee (ed.), WCC Publications, Geneva.

85 PRJCh, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, „Communio. Miê-
dzynarodowy Przegl¹d Teologiczny” 1998 nr 2 (80), rozdzia³ III.

86 PRJCh, The Ecumenical Dimension in the Formation of those Engaged in Pastoral Work, 1995.
87 ETE/WCC, Magna Charta of Ecumenical Theological Education in the 21st Century. ETE/WCC –

Reference document for use in Associations of Theological Schools and Colleges, WOCATI and in the Edin-
burgh 2010 Process, 2008.

88 ETE/WCC, 14 Reasons for Global Solidarity in Ecumenical Theological Education: communication
initiative for the WCC programme on ETE.

89 ETE/WCC-CEC, International Seminar on the Future of Ecumenical Theological Education in
Eastern and Central Europe, Sambada de Sus, Romania, 2008. V. Ionita – D. Werner (eds.), CEC-WCC,
Geneva 2009.
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Jego stosunkiem do ludzkoœci przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym.
Oznacza to dostrzeganie Bo¿ego dzia³ania w ludziach, Koœcio³ach i œwiecie”90.

141. W tej perspektywie edukacja ekumeniczna jest procesem, który obej-
muje:

1) dostrzeganie radoœci z powodu bogactwa darów Bo¿ych dla Jego ludu
doœwiadczanych w punktach widzenia, naukach i praktykach ró¿nych tradycji
chrzeœcijañskich;

2) skruchê i nadziejê, gdy uœwiadamia sobie koniecznoœæ nawrócenia i gdy
przyjmuje do naszych serc i duszy naszych braci i nasze siostry w Chrystusie;

3) pog³êbienie sensu chrzeœcijañskiej to¿samoœci i powo³ania chrzcielnego
przez odkrywanie konwergencji miêdzy ró¿nymi konfesjami;

4) prze¿ywanie pos³annictwa Koœcio³a jako œwiadectwa Jego mi³oœci i troski
o ludzi przez wspieranie wspólnej refleksji i pracy nad wspólnymi projek-tami.

142. W perspektywie procesu recepcji nastêpuj¹ce piêæ aspektów teologicz-
nej refleksji i koœcielnego dzia³ania zdaj¹ siê byæ szczególnie relewantne, prze-
to trzeba na nie zwróciæ uwagê w edukacji ekumenicznej:

1) przyjêcie wezwania, misji naszego Pana Jezusa Chrystusa, byœmy stano-
wili jedno i dlatego nasze ¿ycie jako chrzeœcijan ukierunkowali wed³ug woli
d¹¿enia do pe³nej widzialnej jednoœci w jednej wierze apostolskiej wœród tych,
którzy nosz¹ Jego imiê. Ca³y ruch ekumeniczny jest w rzeczywistoœci ruchem
recepcji, gdy¿ stawia sobie za cel wype³nienie ekumenicznego nakazu otrzy-
manego od Chrystusa, polegaj¹cego na korzystaniu z daru jednoœci otrzymane-
go od Boga i ró¿nych charyzmatów otrzymanych od Ducha Œwiêtego;

2) odnowion¹ refleksjê nad Koœcio³em, wspólnym rozumieniem Koœcio³a,
jego natury, misji i œwiadectwa w œwiecie, traktowania wydarzeñ ekumenicz-
nych, dialogów, dokumentów i podejmowanych inicjatyw jako czêœci procesu
zmierzaj¹cego do przyjmowania siê nawzajem w imieniu Chrystusa;

3) podjêcie procesu usuwania uprzedzeñ i stereotypów, aby mieæ zdolnoœæ
przyjmowania drugich w duchu „wymiany darów”91;

4) sposobnoœæ do uczestnictwa w procesie uzdrawiania i pojednania wspo-
mnieñ miêdzy chrzeœcijanami; zastanowienie siê nad tym, co osi¹gniêto przez
dziesiêciolecia w ekumenicznym dialogu teologicznym; i jakie by³y i jeszcze
s¹ mo¿liwoœci wspólnych starañ o autentyczne œwiadectwo chrzeœcijañskie w
œwiecie;

5) nadzieja na wzajemne dowartoœciowanie struktur i programów, oferowa-
nych przez ró¿ne tradycje konfesyjne dla wspierania ekumenicznej edukacji.

90 Gemeinsame Arbeitsgruppe, Die geistlichen Wurzeln der Ökumene, nr 10.
91 Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint, nr 28.
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143. Zasady te znajduj¹ uniwersalne zastosowanie, ale szczególnie nale¿y
do nich nawi¹zywaæ w kontekœcie edukacji uniwersyteckiej; przede wszystkim
podczas seminariów nale¿y nawi¹zywaæ do edukacji ekumenicznej na dwa
sposoby:

1) przez specyficzny kurs ekumenizmu posiadaj¹cy szczegó³owy plan na-
uczania,

2) wyartyku³owanie wymiaru ekumenicznego w ka¿dej dziedzinie teologii.
Oba elementy s¹ czêœci¹ ekumenicznej edukacji, tak ¿e ekumenii nie mo¿na
rozpatrywaæ jako wyizolowanego obszaru specjalnego, gdy¿ jest ona ¿ywym
komponentem wszystkich teologicznych dyskursów. Edukacja ekumeniczna
musi byæ wa¿nym elementem dla kandydatów na urz¹d duchownego.

2. Programy i wytyczne

144. W ostatnim dziesiêcioleciu zarówno Koœció³ katolicki jak i ŒRK w
oparciu o wczeœniejsze wysi³ki rozwinê³y programy i projekty, które stawiaj¹
sobie za cel wspieranie ekumenicznej edukacji oraz u³atwienie recepcji ekume-
nicznych celów i dokonañ, potrzeb i priorytetów.

145. Program ŒRK Formacja i ekumeniczna edukacja ma dobr¹ strukturê.
Zawiera trzy elementy: Instytut Ekumeniczny Bossey (Genewa, Szwajcaria),
który oferuje programy z zakresu teologii i ekumenii dla przysz³ych kierow-
nictw koœcielnych, pastorów i teologów (poziom doktorancki i podyplomowy);
projekt ekumenicznej edukacji œwieckich i wspierania wiary, którego celem
jest tworzenie sieci, umo¿liwiaj¹cej katechetom wejœcie w owocn¹ wymianê
idei i inicjatyw; projekt ekumenicznej edukacji teologicznej, który ma ustano-
wiæ kontakt z pedagogami zajmuj¹cymi siê ekumeni¹ i teologi¹, celem jest
wzajemne dzielenie siê zasadami i treœciami dotycz¹cymi edukacji teologicz-
nej i stworzenie konkretnych mo¿liwoœci zajmowania siê ekumeniczn¹ edu-
kacj¹ teologiczn¹.

146. Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumeni-
zmu PRJCh   mówi o pilnej potrzebie znalezienia œrodków i metod  dla dalsze-
go rozwoju ekumenicznej edukacji przez stworzenie sieci ekumenicznych po-
trzeb i wytycznych w zakresie edukacji92. Dyrektorium prezentuje edukacjê
ekumeniczn¹ jako sprawê dla wszystkich wierz¹cych, niezale¿nie od ich statu-
su i sytuacji, w jakiej ¿yj¹, tote¿ rozwija plan struktur w s³u¿bie chrzeœcijañ-
skiej jednoœci, obejmuj¹cych ka¿d¹ p³aszczyznê ¿ycia koœcielnego (parafie,

92 Konstytucja apostolska Sapientia Christiana wprowadzi³a edukacjê ekumeniczn¹ ju¿ w 1979 r. jako
obowi¹zkowy przedmiot w ekumenicznym  planie nauczania.
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diecezje, grupy œwieckich i stowarzyszenia, zakony religijne i œwieckie, konfe-
rencje biskupów, synody i rady w Koœcio³ach wschodnich, rodziny, szko³y,
masmedia, instytucje pedagogiczne), których celem jest uwra¿liwienie na eku-
meniê i dialog zgodnie z ich specyficznymi mandatami i zadaniami. Wszystkie
te pastoralne i katechetyczne narzêdzia (kazanie, studia biblijne, katechizm,
misja) winny staæ siê instrumentami ekumenicznej edukacji93.

147. WGR, wraz ze swymi organizacjami patronackimi, cieszy siê z powo-
du wzajemnego szacunku i wzrastaj¹cej wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami w
dziedzinie formacji i edukacji w ostatnich dziesiêcioleciach. W wielu czêœciach
œwiata Koœcio³y wspó³pracuj¹ w dziedzinie ekumenicznej formacji przy pomo-
cy wspólnych projektów,  akademickich instytucji i centrów badawczych. Za-
praszanie naukowców i teologów z ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich do
prowadzenia wyk³adów i nauczania w œrodowisku miêdzywyznaniowym sta³o
siê w niektórych miejscach konsoliduj¹c¹ praktyk¹ i coraz powszechniejszym
zjawiskiem. Prócz tego czêsto zachêca siê studentów do uczestniczenia w pro-
gramie dokszta³cania, co wi¹¿e siê z uczestnictwem w przedsiêwziêciu miê-
dzykonfesyjnym (albo w przypadku wyboru tematów prac doktorskich albo
przez studiowanie w placówce innej konfesji przez jeden lub dwa semestry).

D. Intuicje i zalecenia

1. Intuicje

 Edukacja ekumeniczna jest istotnym kluczem gwarantuj¹cym kontynu-
acjê i osi¹ganie postêpu w ekumenicznych poszukiwaniach. Ka¿demu pokole-
niu trzeba przypominaæ, co ju¿ zosta³o recypowane w ekumenicznym procesie.
 Edukacja ekumeniczna jest zintegrowanym procesem, który obejmuje

wymiary afektywne, duchowe i intelektualne.
 Formacja ekumeniczna nie jest prerogatyw¹ jakiegokolwiek ustalonego

sektora Koœcio³a, lecz sposobnoœæ do uczestnictwa w niej musi byæ dana œwia-
domie wszystkim. Pe³nia koinonia mo¿e byæ zagwarantowana tylko wówczas,
gdy ca³y lud Bo¿y otrzyma sposobnoœæ ekumenicznej edukacji.
 Poniewa¿ episcopé   (nadzór) oznacza w konsekwencji bycie instrumen-

tem koinonia ca³ego Koœcio³a, obejmuje on z koniecznoœci troskê i odpowie-
dzialnoœæ za wspieranie jednoœci chrzeœcijan a wiêc za ekumeniczn¹ edukacjê
ludu Bo¿ego.

93 Por. PRJCh, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, II i III.
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 Studium ekumeniczne nie jest tylko samodzieln¹ dyscyplin¹, lecz tak¿e
przenikaj¹c¹ wszystko orientacj¹. Kszta³ciæ ludzi ekumenicznie oznacza mieæ
perspektywê i metodykê, które powinny wywrzeæ wp³yw na wszystkie aspekty
teologicznej refleksji i dzia³ania.

2. Zalecenia

Dla upewnienia siê, ¿e edukacja ekumeniczna stanie siê integralna czêœci¹
sk³adow¹ ¿ycia Koœcio³a, WGR zaleca, aby PRJCh i ŒRK
 nadal wspiera³y wspóln¹ refleksjê wokó³ edukacji ekumenicznej, a na-

wet wziê³y pod uwagê mo¿liwe kroki do realizacji dokumentu WGR (1993) na
ten sam temat.
 wspiera³y integralny wymiar edukacji ekumenicznej jako duchowy i in-

telektualny proces a przede wszystkim zwróci³y uwagê na fundamentalny wy-
miar duchowych korzeni ekumenizmu;
 nieustannie zachêca³y do wspó³pracy z ró¿nymi gremiami ekumeniczny-

mi, regionalnymi i miêdzynarodowymi, konfesyjnymi i miêdzykonfesyjnymi,
dziel¹c siê przy tym nawzajem ró¿nymi stylami i metodami. Konkretnym ce-
lem by³aby realizacja wspólnego planu edukacji ekumenicznej;
 popiera³y wymianê i, gdzie to mo¿liwe, publikowanie i wykorzystywa-

nie wspólnych tekstów jak równie¿ realizacjê inicjatyw edukacyjnych w zakre-
sie dawania wspólnego œwiadectwa. Trzeba tworzyæ silniejsze zachêty do edu-
kowania m³odych ludzi przez dalsze rozwijanie ekumenicznie zorientowanych
i ju¿ istniej¹cych projektów oraz tworzenie nowych ekumenicznych inicjatyw
edukacyjnych dotycz¹cych m³odych ludzi.
 wspiera³y i u³atwia³y interakcjê miêdzy ró¿nymi doœwiadczeniami w za-

kresie edukacji na p³aszczyŸnie lokalnej oraz skontaktowa³y j¹ z gremiami
ekumenicznymi i koœcielnymi, które zajmuj¹ siê edukacj¹ ekumeniczn¹.

VI. Podsumowanie: Apel do koœcio³ów

148. Podczas dziewi¹tego periodu pracy Wspólnej Grupy Roboczej Koœcio-
³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów mia³a ona sposobnoœæ
zbadania pojêcia ekumenicznej recepcji w ostatnich siedmiu latach. Studium to
da³o jej mo¿liwoœæ wnikania w pewne wa¿ne rezultaty wspó³czesnego ruchu
ekumenicznego od Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (Szkocja,
1910). Pomog³o nam to zorientowaæ siê, ¿e Koœcio³y, dysponuj¹c  tymi rezul-
tatami,  by³y w stanie wykorzystaæ uzyskane doœwiadczenia. Sta³o siê oczywi-
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ste, ¿e przez zaanga¿owanie w dialog i wzrastaj¹ce kontakty wzajemne roz-
dzielone przez d³ugi czas wspólnoty chrzeœcijañskie zaczê³y w ró¿ny sposób
przyjmowaæ siê nawzajem jako bracia i siostry w Chrystusie. Przezwyciê¿aj¹c
historyczne podzia³y przesz³oœci chrzeœcijanie zaczynaj¹ kszta³towaæ now¹
przysz³oœæ, w której uda im siê lepiej wyraziæ dawanie wspólnego œwiadectwa
przed œwiatem o zbawczym orêdziu Ewangelii dziêki uwolnieniu od pewnych
konfliktów, nieporozumieñ i przes¹dów przesz³oœci.

149. Tote¿ Wspólna Grupa Robocza zwraca siê do PRJCh i ŒRK o zaapelo-
wanie do Koœcio³ów, by te zachêca³y siê wzajemnie do:
  odnowy swojego zobowi¹zania s³u¿enia poszukiwaniu chrzeœcijañskiej

jednoœci i zintensyfikowania ekumenicznego zaanga¿owania na wszystkich
p³aszczyznach;
 wdziêcznego doceniania wa¿nego postêpu ekumenicznego, jaki dokona³

siê w ostatnim stuleciu i budowania na nim z now¹ energi¹;
 zabezpieczenia, by wyniki dialogu ekumenicznego i wspó³pracy by³y do-

brze znane i dostêpne, mia³y wsparcie i akceptacjê ze strony kieruj¹cych studiami;
 korzystania z ka¿dej okazji do wspierania jednoœci i wykorzystywania

raportów z dialogu do przedstawiania nowych perspektyw w spornych kwe-
stiach i nowej wiedzy o innych Koœcio³ach;
 doœwiadczania i rozumienia chrzeœcijañskiego ¿ycia i kultu religijnego

innych tradycji oraz zapewnienia w miarê mo¿liwoœci goœcinnoœci innym
chrzeœcijanom we w³asnym ¿yciu;
 zaakceptowania orêdzia dziewi¹tego Forum Dialogów Bilateralnych, któ-

re odby³o siê w 2008 r. pod dotychczasowym mandatem WGR. Czytamy tam:
„Jesteœmy zdania, i¿ by³oby po¿yteczne mieæ w pamiêci na pocz¹tku ka¿dej
fazy dialogu recepcjê jego wyników. Poniewa¿ dialog w pewien sposób jest
‘procesem uczenia siê’, trzeba ka¿dorazowo wzi¹æ pod uwagê, jak mo¿na
siê dzieliæ tym procesem z wszystkimi cz³onkami zaanga¿owanych wspól-
not. Tylko sta³e zobowi¹zanie do koœcielnej recepcji ekumenicznych tek-
stów mo¿e przyczyniæ siê do uznania, ¿e te deklaracje konwergencji i kon-
sensu maj¹ pojednawczy i przeobra¿aj¹cy wp³yw na ¿ycie Koœcio³ów”94.

150. Z tej perspektywy Wspólna Grupa Robocza kieruje ten apel do Papie-
skiej Rady do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowej Rady Koœcio³ów,  w
przekonaniu, ¿e ruch na rzecz jednoœci chrzeœcijan jest odpowiedzi¹ na wolê
Chrystusa i Jego modlitwê w intencji Jego uczniów i uczennic. Jest ona prze-
konana, ¿e jednoœæ i misja id¹ rêka w rêkê. Chrystus modli³ siê o jednoœæ swo-
ich uczniów, „aby œwiat uwierzy³” (J 17, 21).

94 Breklum-Erklärung des Neunten Forums Bilateraler Dialoge, zalecenie 2.
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Wprowadzenie

„I odnówcie siê w duchu umys³u waszego…” (Ef 4, 23)95

1. W odpowiedzi na modlitwê naszego Pana: „aby wszyscy byli jedno” (J
17, 21) i zainspirowana wezwaniem Chrystusa do odnowy ¿ycia i przemiany ser-
ca, Wspólna Grupa Robocza (WGR), która jest odpowiedzialna za popieranie
stosunków miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK) a Koœcio³em Rzymskoka-
tolickim (KRK), zainicjowa³a projekt, by na nowo przemyœleæ duchowe korze-
nie ekumenii. Przy tym celem jest zastanowienie siê nad podstawami – chcemy
przypomnieæ chrzeœcijanom duchowy impuls, który ruchowi ekumenicznemu
da³ si³ê napêdow¹ od samego pocz¹tku, i przemyœleæ nowe sposoby dbania o te
duchowe korzenie za pomoc¹ pewnych praktycznych zaleceñ. Tote¿ studium to
po objaœnieniu sprawy pos³ugiwania siê pojêciami „duchowoœæ” i „ekumenia”
(s³owa, które u¿ywane s¹ czêsto bez dostatecznej klarownoœci), zajmie siê krótko
teologiczn¹ podstaw¹ duchowej ekumenii; potem rozwa¿y praktyki pobo¿noœci,
modlitwy i nabo¿eñstwa, które ¿ywi¹ te duchowe korzenie; podkreœli, jak Bóg w
Chrystusie przez Ducha Œwiêtego nape³nia chrzeœcijan nowym ¿yciem na przy-
k³adzie œwiêtych i przez przeobra¿aj¹ce spotkania z drugimi; podobnie da ono
pewne praktyczne wskazania co do przyswojenia tej podstawy w wiêkszym
stopniu w warunkach lokalnych. Cz³onkowie WGR czyni¹ to œwiadomi wieloœci
kontekstów kulturowych i wielu trudnych sytuacji, w których ¿yj¹ Koœcio³y, kie-
dy staraj¹ siê zachowaæ wiernoœæ Ewangelii w XXI stuleciu.

2. Wobec wszelkiego rodzaju napiêæ i konfliktów miêdzy Koœcio³ami i
œwiatem – zarówno w skali lokalnej jak i miêdzynarodowej – cz³onkowie
WGR maj¹ mocn¹ œwiadomoœæ, jak rozstrzygaj¹ce jest pojednawcze œwiadec-
two. Zdajemy sobie sprawê zarówno z trwaj¹cych roz³amów miêdzy Koœcio³a-
mi chrzeœcijañskimi jak i z tego, ¿e wielu zadowala siê status quo. Niektórzy
otwarcie krytykuj¹ ruch ekumeniczny, gdy¿ obawiaj¹ siê, ¿e ta doktryna i teo-
ria etyczna, tak jak j¹ rozumiej¹, ma charakter kompromituj¹cy. Jednak, jak
powiada Dekret o ekumenizmie Soboru Watykañskiego II: „Ten podzia³ otwar-
cie sprzeciwia siê woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla œwiata, a nadto przy-
nosi szkodê najœwiêtszej sprawie g³oszenia Ewangelii wszelkiemu stworze-
niu”96. Ludzie, którzy ¿yj¹ w duchu pojednania, s¹ mocnymi œwiadkami istoty
wiary chrzeœcijañskiej.

95 Wszystkie cytaty biblijne wed³ug przek³adu: Biblia to jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu,
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.

96 Dekret o ekumenizmie (Unitatis redintegratio), & 1.
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3. Zawsze, na d³ugo przed XX stuleciem, gdy wystêpowa³y podzia³y miêdzy
chrzeœcijanami, pojawia³ siê tak¿e impuls na rzecz jednoœci. Jednak wspó³czesny
ruch ekumeniczny rozpocz¹³ siê od zaopatrzenia w konkretne drogowskazy –
by³y nimi: Œwiatowa Konferencja Misyjna w Edynburgu (1910), Konferencja
Praktycznego Chrzeœcijañstwa w Sztokholmie (1925), Œwiatowa Konferencja
Wiary i Ustroju w Lozannie (1927). Rezolucja IX Konferencji Lambeth w 1920
r. w sprawie ponownego zjednoczenia chrzeœcijañstwa stwierdzi³a: „Wierzymy,
¿e Duch Œwiêty powo³a³ nas w sposób uroczysty i specyficzny, byœmy w poku-
cie i modlitwie po³¹czyli siê z wszystkimi, którzy ubolewaj¹ z powodu podzia³u
chrzeœcijan i inspiruj¹ siê wizj¹ i nadziej¹ widzialnej jednoœci ca³ego Koœcio-
³a”97. Encyklika patriarchalna i synodalna Patriarchatu Ekumenicznego Do Ko-
œcio³ów Chrystusa na ca³ym œwiecie (1920) by³a dalszym kamieniem milowym
w ekumenicznym fundamencie, który zosta³ po³o¿ony na pocz¹tku XX stule-
cia98. O tych inicjatywach wiele napisano; zrodzi³y one dobre owoce.

4. Po utworzeniu Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1948) Koœcio³y cz³onkow-
skie ustali³y pewne za³o¿enia jako podstawê ich relacji. Wœród nich by³o te¿
zobowi¹zanie ¿e  „Koœcio³y cz³onkowskie nawi¹zuj¹ ze sob¹ kontakt duchowy
wówczas, gdy staraj¹ siê uczyæ jedne drugich i wzajemnie sobie pomagaæ, tak
aby Cia³o Chrystusa sta³o siê ¿ywym Cia³em, a ¿ycie Koœcio³ów uleg³o odno-
wie”99. Czternaœcie lat póŸniej   w Dekrecie o ekumenizmie (Unitatis redinte-
gratio) Koœcio³a Rzymskokatolickiego pobrzmiewa podobny duch. W tym, co
stanowi³o punkt kulminacyjny d³ugotrwa³ego procesu „powrotu do Ÿróde³” w
studiach biblijnych, liturgicznych i teologicznych, Sobór Watykañski II (1962-
1965) zobowi¹zywa³ formalnie i nieodwo³alnie do poszukiwania jednoœci
chrzeœcijan. W rozdziale o Realizowaniu ekumenizmu czytamy: „Rzeczywisty
ekumenizm nie istnieje bez wewnêtrznej przemiany. Wszak z nowoœci ducha
(por. Ef 4,,23), z zaparcia siê samego siebie i z swobodnego wylania mi³oœci
pochodz¹  i dojrzewaj¹ pragnienia o jednoœci”100.

5. Chocia¿ wspó³czesny ruch ekumeniczny przyjmuje ró¿ne instytucjonal-
ne formy – rady koœcielne, dialogi bilateralne i multilateralne, inicjatywy œwia-

97 Por. Oficjalna strona internetowa Konferencji Lambeth: http://www.lambethconference.org/resulu-
tions/1920/1920-9.cfm.

98 Por. Bishop John (Kallos) of Amorion, A Historical Sketch of the Ecumenical Movement. http://
www.orthodoxresearchinstitute.org/ecumenical/john_thermon_history_ecumenism.htm:   Fr. Peter Alban
Heers, The Missionary Origins of Modern Ecumenism.  http://orthodoxinfo.com/ecumenism/heers-themis-
sionaryrootsof modernecumenism.pdf.

99 Cyt. za polskim przek³adem Koœció³, Koœcio³y i Œwiatowa Rada Koœcio³ów. Eklezjologiczne znaczenie
ŒRK (Deklaracja z Toronto 1950), IV.8, [w:] K. Karski, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat d¹¿eñ ekume-
nicznych, Warszawa 2007, s. 333.

100 Unitatis redintegratio, & 7.
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towych wspólnot chrzeœcijañskich, chrzeœcijañski ruch studentów, œwiatowe
konferencje misyjne, zjednoczone i jednocz¹ce siê Koœcio³y, encykliki
zwierzchników prawos³awnych i katolickich – wszystkie te instytucjonalne
formy maj¹ duchowy fundament.

6. Cz³onkowie Wspólnej Grupy Roboczej ciesz¹ siê z powodu wielu suk-
cesów, jakie osi¹gniêto w ostatnim stuleciu. Podczas gdy wspólnota naszych
Koœcio³ów nie jest jeszcze ca³kowita, chrzeœcijanie nie powinni ani skupiæ siê
na aspektach negatywach ani przesadnie cieszyæ siê z pozytywnych, lecz stale
powracaæ do podstawowego nakazu anga¿owania siê na rzecz poszukiwania
jednoœci. Chrzeœcijanie anga¿uj¹ siê, by zachowaæ wiernoœæ Ewangelii, ponie-
wa¿ wierz¹, ¿e ich dzia³ania w czasie wyznaczonym przez Boga przynios¹
owoce.

7. Wyznawcy Chrystusa s¹ powo³ani,  by wykazywaæ „duchowoœæ otwar-
toœci wobec partnera w œwietle imperatywu chrzeœcijañskiej jednoœci inspiro-
wanej przez Ducha Œwiêtego”101. W centrum wiary chrzeœcijañskiej znajduje
siê idea pojednanej wspólnoty ludzi, którzy traktuj¹ siê nawzajem w tym sa-
mym wspó³czuj¹cym, mi³uj¹cym, pojednawczym duchu, jaki Bóg pokaza³
nam przez Jezusa Chrystusa w Duchu Œwiêtym i dalej stale pokazuje. W³a-
œciw¹ natur¹ boskoœci jest natura wspólnoty. Bóg stworzy³ ludzi, by mieæ
uczestnictwo w tej œwiêtej przyjaŸni. Jako przyjaciele Boga ka¿dy spoœród
nas realizuje nasze niepowtarzalne dary we wspólnocie z innymi i w solidar-
noœci z wszystkimi, których mi³uje Bóg – to oznacza w rzeczywistoœci z ca-
³ym stworzeniem. Dzielenie siê tymi darami we wspólnocie prowadzi do
zmiany i wzrostu.

8. Tylko Bo¿a ³aska i dzia³anie Ducha Œwiêtego mo¿e prawdziwie zgroma-
dziæ chrzeœcijan z ca³ym bogactwem, jakie Bóg zasia³ w ka¿dym Koœciele i we
wszystkich narodach. Jako wzrastanie we wspólnocie jest ekumenia silnym
œwiadectwem na rzecz Ewangelii, które mog¹ sk³adaæ wszyscy chrzeœcijanie
wobec fragmentarycznego i podzielonego œwiata. Im silniej chrzeœcijanie po-
zostan¹ zakorzenieni w Jezusie Chrystusie, samoobjawieniu Boga, tym wiary-
godniejsze bêdzie ich œwiadectwo wobec ca³ego œwiata. Ruch ekumeniczny
powtarza nieustannie to rozumienie. Jak stwierdza aposto³ Pawe³, „…w miej-
sce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upomina³”
(2 Kor 5, 20). Nowa koncentracja na duchowych korzeniach ekumenizmu jest
w³aœciw¹ odpowiedzi¹ Koœcio³ów na wspó³czesnego œwiata.

101 Istota i cel dialogu ekumenicznego. Studium Wspólnej Grupy Roboczej (2005), & 37.
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I. Podstawowe pojêcia

Tak wiêc, jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminê³o, oto wszystko sta³o siê nowe (2 Kor 5, 17).

9. Pojêcia „ekumenia” („ekumenizm”102) i „duchowoœæ” s¹ u¿ywane w ró¿-
ny sposób. WGR pos³uguje siê nimi w sposób nastêpuj¹cy:

10. Duchowoœæ chrzeœcijañska jest ¿yciem w mi³oœci Bo¿ej i wspólnym
udzia³em w nim, gdy¿ – mówi¹c s³owami aposto³a Paw³a – „…bo mi³oœæ
Bo¿a rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego, który nam jest
dany” (Rz 5,5). Uzdalnia ona chrzeœcijan i ich Koœcio³y do reagowania na
inicjatywy Bo¿e – na to, co Bóg w Trójcy Jedyny czyni w nas i przez nas.
Teologia i duchowoœæ s¹ nieroz³¹cznie z sob¹ zwi¹zane, gdy¿ oba zajmuj¹
siê Bogiem i stosunkiem Boga do ludzkoœci przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Œwiêtym. Oznacza to, ¿e dostrzega siê dzia³anie Boga w ludziach, Koœcio-
³ach i œwiecie. Przez ³askê Bo¿¹ chrzeœcijanie staraj¹ siê wzrastaæ w rozumie-
niu Jego woli i kierowaæ siê ni¹ we w³asnym ¿yciu, we wspólnocie Koœcio³a
i spo³eczeñstwie. Duchowoœæ jest dyscyplin¹ ca³oœciow¹. Ma ona charakter
personalny (nie indywidualistyczny) i jednoczeœnie rozkwita we wspólnocie.
Ona wyrasta z naszej ludzkiej zdolnoœci jako œwiadoma, wolna istota w rela-
cji do innych (osób) i w relacji do fundamentu i Ÿród³a naszego bytu, Boga w
Trójcy Jedynego. Jest ona poszukiwaczk¹ sensu i si³¹ d¹¿¹c¹ do zmiany. Du-
chowoœæ zmierza do autentycznoœci i spotyka prawdê, która wype³nia nasze
¿ycie, przywraca nasze prawdziwe wymiary i uzdalnia nas do posiadania
szerszego rozumienia, rzeczywistego dialogu i wspólnoty. Formuje nasze ho-
ryzonty. Chrzeœcijanie wdaj¹ siê w ró¿ne osobiste i wspólnotowe inicjatywy,
przewa¿nie jest to modlitwa i nabo¿eñstwo, aby zrozumieæ wolê Bo¿¹ i we-
d³ug niej postêpowaæ.

11. Ekumenizm/ekumenia jest odpowiedzi¹ na modlitwê Chrystusa o jed-
noœæ ze wzglêdu na œwiat (J 17,21). Pojêcie pochodzi z greckiego s³owa
oikoumene, które oznacza „ca³¹ zamieszkan¹ ziemiê”. W XX stuleciu s³owo
„ekumenia” by³o stosowane do wysi³ków zmierzaj¹cych do uzdrowienia po-
dzia³ów  miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi ze wzglêdu na œwiat. Konsty-

102 Angielskie pojêcie „ecumenism” w Niemczech, w obszarze rzymskokatolickim jest t³umaczone
przewa¿nie jako „Ökumenismus” (ekumenizm), w obszarze protestanckim mówi siê raczej „Ökumene”
(ekumenia).
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tucja ŒRK artyku³uje elementy tej wizji: „G³ówny cel wspólnoty w Œwiato-
wej Radzie Koœcio³ów polega na wzajemnym wzywaniu do realizacji
widzialnej jednoœci w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej,
manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspólnym ¿yciu w Chrystusie, w œwia-
dectwie i s³u¿bie, i na d¹¿eniu ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³”103.
To d¹¿enie jest wa¿ne, gdy¿ jest istotnym wymiarem Ewangelii. Jak potwier-
dzi³o to orêdzie za³o¿ycielskiego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Amsterda-
mie: „Chrystus uczyni³ nas swoj¹ w³asnoœci¹, a w Nim nie ma roz-
dwojenia”104. Koœcio³y pomagaj¹ sobie nawzajem w zachowaniu wiernoœci
wobec misji Ewangelii zmierzaj¹cej do pojednania i wzywaj¹ siebie do wza-
jemnych rozliczeñ, gdy¿ wspólnie próbuj¹ poznaæ zamiar Chrystusa.
Poniewa¿ wezwanie Chrystusa dotyczy zbawienia ca³ej zamieszkanej ziemi,
poszukiwanie jednoœci chrzeœcijan dokonuje siê nie tylko ze wzglêdu
na nich.

12. Jednoœæ, której szukaj¹ Koœcio³y chrzeœcijañskie, nie jest ani wezwa-
niem do jednorodnoœci ani nie poci¹ga za sob¹ kompromisów w doktrynie
lub œwiadomoœci, gdy Koœcio³y rozmawiaj¹ ze sob¹ na temat ró¿nic w ich
perspektywach co do fundamentalnych doktryn chrzeœcijañskich. Jednoœæ
dopuszcza uprawnion¹ ró¿norodnoœæ w teologicznym sposobie wyra¿ania,
duchowoœci, rytach, refleksji nad wiar¹ i inkulturacj¹. Uprawniona wieloœæ
zmierza raczej do wzbogacenia ca³ego Cia³a Chrystusa. „Dynamika ruchu
ekumenicznego ma swoje korzenie w napiêciu wystêpuj¹cym miêdzy Ko-
œcio³ami takimi, jakimi s¹ a prawdziw¹ wspólnot¹ (koinonia) z Trójjedynym
Bogiem i wzajemnie ze sob¹; wspólnota ta jest prawdziwym powo³aniem i
darem Boga”105. Napêdow¹ si³¹ tego ekumenicznego d¹¿enia jest Duch Œwiê-
ty, którego owocem s¹: „mi³oœæ, radoœæ, pokój, cierpliwoœæ, uprzejmoœæ, do-
broæ, wiernoœæ, ³agodnoœæ, wstrzemiêŸliwoœæ (Ga 5, 22-23).

13. W XX stuleciu s³owo „ekumenia” zaczê³o siê specjalnie odnosiæ do
chrzeœcijan, którzy pracuj¹ na rzecz „widzialnej jednoœci w jednej wierze i w
jednej wspólnocie eucharystycznej”. Podczas gdy potwierdzamy zasadnicz¹
wartoœæ wspierania pozytywnych relacji miêdzy wszystkimi ludŸmi wiary, w
tym tekœcie pojêcie „ekumenia” jest zastosowane w znaczeniu wewn¹trz-
chrzeœcijañskiego rozumienia tego s³owa.

103 Verfassung und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen (wie abgeändert von der Neunten Vol-
lversammlung, Porto Alegre, Brasilien, Februar 2006), III. Ziele und Funktionen.

104 Cyt. za: H. Krüger, Katechizm ekumeniczny, Warszawa 1985, s. 54.
105 Ku wspólnemu powo³aniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1997), 2.8.1, „Studia i Doku-

menty Ekumeniczne” 2000 nr 1, s. 92.
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14. Dialog ekumeniczny i dialog miêdzyreligijny znajduj¹ siê we wzajemnej
relacji. Chrzeœcijanie musz¹ w miarê mo¿liwoœci dawaæ wspólne œwiadectwo z
wyznawcami innych religii. Dyrektorium w sprawie zasad i norm dotycz¹cych
ekumenizmu zdaje sobie z tego sprawê. Czytamy tam:

„W œwiecie dzisiejszym kontakty miêdzy chrzeœcijanami a osobami z
innych religii staj¹ siê coraz czêstsze. Kontakty te ró¿ni¹ siê radykalnie
od kontaktów miêdzy Koœcio³ami i Wspólnotami eklezjalnymi, które
maj¹ na celu odbudowanie jednoœci zamierzonej przez Chrystusa wœród
wszystkich Jego uczniów, a które okreœla siê s³usznie mianem ekume-
nicznych. W praktyce jednak te ostatnie wp³ywaj¹ g³êboko na tamte,
które ze swej strony nie pozostaj¹ bez wp³ywu na relacje ekumeniczne,
dziêki którym chrzeœcijanie mog¹ pog³êbiæ istniej¹cy ju¿ miêdzy nimi
stopieñ komunii. Kontakty te stanowi¹ wiêc wa¿n¹ czêœæ sk³adow¹
wspó³pracy ekumenicznej”106.

15. Duchowe korzenie ekumenii ³¹cz¹ wysi³ki chrzeœcijan na rzecz dostrze-
gania woli Bo¿ej i zdolnoœci do przyjêcia Ducha Œwiêtego ze szczególn¹
uwag¹ na „s³u¿bê pojednania” (2 Kor 5, 18), która jest nam powierzona przez
Chrystusa ze wzglêdu na œwiat – faktycznie ze wzglêdu  na ca³e stworzenie „w
nadziei, ¿e i samo stworzenie bêdzie wyzwolone z niewoli ska¿enia ku chwa-
lebnej wolnoœci dzieci Bo¿ych” (Rz 8, 21).To jest wspólna nadzieja dla
wszystkich ludzi i Ÿród³o ekumenicznej misji. Podzia³ „otwarcie sprzeciwia siê
woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla œwiata, a nadto przynosi szkodê naj-
œwiêtszej sprawie g³oszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”107. W reakcji
na realnoœæ roz³amów wœród chrzeœcijan Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK w
zwi¹zku z 50. rocznic¹ jej utworzenia zobowi¹za³y siê ponownie do udzielania
„wsparcia umiejêtnoœci modlenia siê, ¿ycia, dzia³ania i wzrastania we wspól-
nocie z Koœcio³ami ró¿nego pochodzenia i tradycji, z czym wi¹¿e siê niekiedy
zmaganie i konflikt”108. W tym projekcie cz³onkowie WGR skierowali swoj¹
uwagê na wieloœæ pism w tradycjach chrzeœcijañskich, które szczególnie zwra-
caj¹ uwagê na ten ekumeniczny mandat.

16. Poszukiwanie jednoœci chrzeœcijan nie jest niczym nowym w ¿yciu
Koœcio³ów. Jest ono zakorzenione w tradycji Koœcio³a od pierwszych stuleci
i umocowane w liturgii. Poza tym jest czêœci¹ fundamentalnej natury Koœcio-

106 Cyt. za polskim przek³adem: „Communio. Miêdzynarodowy Przegl¹d Teologiczny” 1994 nr 2 (80), s.
87 (nr 210)

107 Unitatis redintegratio, & 1.
108 Ku wspólnemu powo³aniu i wspólnej wizji Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1997), 3.7.1, „Studia i Doku-

menty Ekumeniczne” 2000 nr 1, s. 97.
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³a. Jak powiedzia³ papie¿ Jan Pawe³ II w swojej encyklice Ut unum sint,
jednoœæ

„któr¹ Pan da³ swemu Koœcio³owi i któr¹ pragnie ogarn¹æ wszystkich,
nie jest czymœ ma³o istotnym, ale stanowi centralny element Jego dzie³a.
Nie jest te¿ drugorzêdnym przymiotem wspólnoty Jego uczniów, lecz
nale¿y do jej najg³êbszej istoty. Bóg pragnie Koœcio³a, poniewa¿ pragnie
jednoœci, i w³aœnie w jednoœci wyra¿a siê ca³a g³êbia Jego agape”109.

Innymi s³owy, duchowe korzenie ekumenii s¹ j¹drem szukania jednoœci
chrzeœcijan; to znaczy, przynosz¹ nawrócenie i odnowê, uœwiêcenie ¿ycia w
harmonii z Ewangeli¹, jak równie¿ osobist¹ i wspólnotow¹ modlitwê. Podczas
gdy odpowiedŸ na Bo¿¹ wolê jednoœci jest ugruntowana w Piœmie i Tradycji,
które s¹ wspólnym dobrem chrzeœcijan, to jednoczeœnie formy tej odpowiedzi
s¹ otwarte na odnowione powiewy Ducha Œwiêtego, których zawartoœæ wyma-
ga jeszcze zbadania.

17.  Cz³onkowie WGR wybrali metaforê „duchowe korzenie”, poniewa¿
korzenie s¹ wspólnym Ÿród³em (roœlinnego) po¿ywienia. Jak ka¿da metafora
ma ona charakter ewokacji i daje dobry obraz fundamentów, które le¿¹ u
podstaw ruchu ekumenicznego. Korzenie zale¿¹ od tych samych ¿yciodaj-
nych Ÿróde³ – gleby i wody. •ród³a te s¹ czêsto ukryte, lecz dyskretnie utrzy-
muj¹ przy ¿yciu. Wszystkie korzenie mieszaj¹ siê, niekiedy w skomplikowa-
ny sposób, niedostrzegalny dla oka ludzkiego. Maj¹ potencja³ zrodzenia do-
brych owoców. Tak jest te¿ z duchowymi korzeniami ekumenii. Wspólnym,
¿ywi¹cym chrzeœcijan Ÿród³em jest Bóg w Trójcy Jedyny. Chrzeœcijanie ule-
gaj¹ ponownemu narodzeniu i s¹ od¿ywiani  wod¹ Chrztu, przez który mamy
autentyczn¹, choæ jeszcze niepe³n¹ wspólnotê. Nasze ró¿ne tradycje s¹ zale¿-
ne jedne od drugich. Zwracamy siê ku tym samym ¿yciodajnym kana³om Pi-
sma i Tradycji, które wskutek ludzkiego doœwiadczenia s¹ ró¿nie oceniane,
aby pokierowaæ i udzieliæ wsparcia owocom pojednania. Ruch ekumeniczny
jest sam owocem Ducha Œwiêtego, który odnawia nasze zaanga¿owanie i za-
chêca chrzeœcijan do zdania siê nawzajem na siebie na drodze do pe³nej ko-
inonia – „do realizacji widzialnej jednoœci w jednej wierze i w jednej wspól-
nocie eucharystycznej”110.

109 Ut unum sint, nr 9.
110 Verfassung und Satzung des Ökumenischen Rates der Kirchen, & 3.
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II. Podstawy biblijne

A nie tylko za nimi proszê, ale i za tymi, którzy przez ich s³owo uwierz¹
we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie,

aby i oni  w nas jedno byli, aby œwiat uwierzy³, ¿e Ty mnie pos³a³eœ
(J 17, 20-21).

18. Poniewa¿ modlitwa jest zakorzeniona w relacji do Boga w Trójcy Jedyne-
go, WGR wybra³a j¹ jako zasadê porz¹dkow¹, aby zbadaæ podstawy teologiczne
ekumenizmu duchowego. Modlenie siê zakorzenione w modlitwie Jezusa dopro-
wadza wierz¹cych do stanu konfrontacji z w³asnymi grzechami, które przyczy-
niaj¹ siê do podzia³u wspólnoty, a tak¿e z tymi grzechami, które cz³onkowie
Koœcio³a pope³nili w czasach wczeœniejszych i które doprowadzi³y do podzia³u i
roz³amu w wspólnocie koœcielnej. Modl¹c siê z Chrystusem, wierz¹cy prze¿y-
waj¹ wewnêtrzne nawrócenie i staj¹ siê instrumentami zbawienia, które uprz¹-
taj¹ z drogi przeszkody dla wspólnoty, ale tak¿e œwiadkami wieloœci darów Du-
cha Œwiêtego, które umo¿liwiaj¹ prawdziw¹ jednoœæ. Wreszcie, jako chrzeœcija-
nie, spogl¹daj¹cy na Chrystusa jako prawdziwego poœrednika pojednania,
dbamy tak¿e o cierpliwoœæ, która uznaje uwieñczenie jednoœci jako koñcowy dar
Pana, gdy powróci w chwale. Jak wspomniano w rozdziale I (Podstawowe pojê-
cia), modlitwa jest tylko jednym wymiarem ¿ycia duchowego.

A. Modlitwa Jezusa jako podstawa jednoœci

19. Ewangelia Jana traktuje modlitwê Jezusa o jednoœæ jako punkt kulmina-
cyjny mowy po¿egnalnej do uczniów w noc przed Jego œmierci¹. W tym, co
czêsto jest okreœlane jako modlitwa arcykap³añska (J 17), Jezus prosi Ojca, by
Jego uczniom, tym, którzy w okresie Jego œmierci nale¿¹ do Niego, jak te¿
tym, którzy dopiero w Niego uwierz¹, da³ udzia³ w ich wspólnocie ¿ycia i mi-
³oœci. Modlitwa o jednoœæ jest najpierw modlitw¹ „pozostania” (gr. menein) w
Jezusie i w mi³oœci, któr¹ On okazuje Ojcu (15, 7-10) i swoim uczniom (13,
34). Jak latoroœle krzewu winnego (15, 5) Jego uczniowie przynios¹ owoce,
gdy bêd¹ przestrzegaæ przykazañ Ojca i wzajemnie siê mi³owaæ, jak Jezus sam
ich umi³owa³. Oddanie ¿ycia za brata lub siostrê jest najwy¿szym wyrazem
jednoœci, gdy¿ jest naœladowaniem ofiarnej mi³oœci Jezusa, któr¹ objawi³ na
krzy¿u (13, 1; 15, 13).

20. Jednoœæ w mi³oœci Jezusa jest przede wszystkim relacj¹ ja – ty, która bu-
duje wspólnotê miêdzy ludŸmi i Chrystusem jako fundament, z którego wyra-
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sta jednoœæ miêdzy wspólnotami. Uczniowie wyprowadzaj¹ wzajemn¹ jednoœæ
z Chrystusa, który im pokazuje, jak siê mi³uje i znajduje drogê do Ojca (J 8,
12; 14, 7).  To jest Jego mi³oœæ, która przyczynia siê do powstania ¿yczenia
jednoœci, pojawia siê ona nawet w tych, którzy nigdy nie uœwiadamiali sobie
takiej potrzeby. Cyryl z Aleksandrii  opisuje, co Chrystus ¿yczy swoim
uczniom,

aby trwali w stanie jednoœci przez te same przekonania i to¿samoœæ
woli, w duszy i w duchu, pokoju i mi³oœci tworzyli spo³ecznoœæ wza-
jemnie odpowiedzialn¹ za siebie. ¯yczy im nie daj¹cej siê z³amaæ wiêzi
mi³oœci, pozwalaj¹cej im osi¹gn¹æ taki stopieñ jednoœci, jaki zdaje siê
istnieæ miêdzy Ojcem i Synem111.

Wczesny zbór chrzeœcijañski, jak opisuj¹ to Dzieje Apostolskie,  urzeczy-
wistnia tê harmoniê duszy i ducha, gdy jego cz³onkowie „trwali w nauce apo-
stolskiej i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach” jak równie¿ w
dzieleniu siê bogactwem dla wzajemnego po¿ytku (Dz 2, 42. 44-45).

21. Wszelkie kochaj¹ce dzia³anie, wszelkie owocne ¿ycie we wspólnocie
chrzeœcijan pochodzi ze s³uchania S³owa Chrystusa i z przyjmowania go w
wierze. S³owo, które wypowiada Jezus, pochodzi od Ojca i jest wyra¿ane przez
wieloœæ nauk i silnych znaków. Ale jednoczeœnie wszystkie s³owa i czyny
Chrystusa koncentruj¹ siê na jednym S³owie, Bo¿ym imieniu, dzielonym przez
Jezusa i Ojca. „JESTEM” to najpotê¿niejsze imiê Boga, które najpierw zosta³o
objawione przez  Moj¿esza ludowi Izraela (Wj 3, 14) a teraz wszystkim lu-
dziom przez wywy¿szenie Chrystusa na krzy¿u (J 18nn). W arcykap³añskiej
modlitwie Jezus potwierdza,  ¿e objawi³ swoim uczniom niewypowiedziane
imiê Ojca (J 17, 6), imiê, które wybawia ludzi, gdy¿ wywo³uje w nich wiarê.
Gdzie dwóch lub trzech gromadzi siê w imieniu Chrystusa, On jest poœród nich
(Mt 18, 20).

22. W Ewangelii Mateusza imiê Bo¿e wzywa siê w podobny sposób w wy-
razistej modlitwie, której Jezus nauczy³ swoich uczniów: „Ojcze nasz, któryœ
jest w niebie, œwiêæ siê imiê Twoje…”. Ojczenasz uœwiêca Bo¿e imiê, gdy¿
prosi Ojca o œrodki do ¿ycia w Królestwie Niebios, gdzie grzechy zostaj¹ od-
puszczone i wszyscy wzajemnie pojednani w Chrystusie. W³aœnie ta modlitwa,
któr¹ chrzeœcijanie ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej dzisiaj czêsto wspólnie
recytuj¹, jest modlitw¹ o jednoœæ par excellence. Œw. Cyprian powiedzia³ o
Ojczenasz: „Nie mówimy: ‘Mój’ Ojcze, który jesteœ w niebie, równie¿ nie:

111 Joel C. Elowsky and Thomas C. Oden, eds. (2007), Ancient Christian Commentary on Scripture:
John 11-21. Inter Varsity Press, Downers Grove, IL; Commentary on the Gospel of John 11,9, s. 245.
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‘Mój’ chleb daj mi dzisiaj,… gdy siê modlimy, to nie modlimy siê za jednost-
kê, lecz za ca³y lud   Bo¿y, gdy¿ wszyscy stanowimy jedno”112.

23. Modlitwa o jednoœæ, modlitwa Jezusa i Jego uczniów, osi¹ga swój za-
mierzony cel tylko przez moc Ducha Œwiêtego. Przedtem Jezus w swoich s³o-
wach po¿egnalnych obiecuje inn¹ pomoc, której trzymaæ siê bêd¹ uczniowie i
w której zachowana zostaje pamiêæ o Nim w ca³ej prawdzie (J 14, 16-17. 25-
26). Ten sam Duch, który pomaga nam w naszej s³aboœci, wstawia siê za nami,
gdy nie wiemy jak siê modliæ (Rz 8, 26-27)  i uprawnia nas do zwiastowania,
¿e „Jezus jest Panem” (1 Kor 12, 3);  ten sam Duch w Zielone Œwi¹tki dopro-
wadza pierwszych chrzeœcijan do jednoœci wyposa¿onego w wewnêtrzne bo-
gactwo Koœcio³a. Pos³any przez Ojca za poœrednictwem Syna, ¿yciodajny
Duch (Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary) towarzyszy Koœcio-
³owi podczas jego pielgrzymki przez historiê, chroni wierz¹cych w prawdzie i
umo¿liwia  im odwa¿ne dawanie œwiadectwa o Ewangelii. Modl¹c siê, pracu-
j¹c i walcz¹c o jednoœæ, „Duch Œwiêty pociesza nas w naszym bólu, gdy zado-
walamy siê naszym podzia³em, Duch Œwiêty rzuca nam wyzwanie, gdy nasza
wspólnota wzrasta, Duch Œwiêty wzywa nas do pokuty i nape³nia radoœci¹”113.

24. Wreszcie, jednoœæ, o któr¹ modl¹ siê Chrystus i Jego uczniowie,  osi¹ga
swoje spe³nienie dopiero wówczas, gdy pozosta³a ludzkoœæ znajduje swoje
miejsce w oddawaniu czci Bogu w Trójcy Jedynemu w obrêbie stworzenia
(Flp 2, 10-11). Jezus modli siê, abyœmy byli jedno, „aby œwiat uwierzy³”, ¿e
On jest tym, którego pos³a³ Ojciec (J 17, 21) – jest to poznanie charakteryzuj¹-
ce pocz¹tek ¿ycia wiecznego (J 17, 3). Tak wspólnota wœród chrzeœcijan
wspiera misjê, która obejmuje zarówno zwiastowanie S³owa jak te¿ dzia³anie
w imieniu sprawiedliwoœci, pokoju i troski o Bo¿e stworzenie. W tym sensie
Jan Kalwin u³o¿y³ modlitwê z nastêpuj¹cymi s³owa: „Strze¿ nas, Panie, przed
nastawieniem na samych siebie w naszych modlitwach; ucz nas pamiêtaæ o
modlitwie za innych. Niech nas ogarnie tak wielka mi³oœæ do tych, za których
siê modlimy, ¿e bêdziemy w stanie odczuwaæ ich potrzeby jak nasze w³asne;
niech modlitwa w ich intencji charakteryzuje siê wyobraŸni¹, wra¿liwoœci¹ i
zrozumieniem”114. Dzisiaj chrzeœcijanie, którzy modl¹ siê o jednoœæ, s¹ zwi¹za-
ni ze wspó³czesnym ruchem ekumenicznym, który zrodzi³ siê ponad sto lat

112 ST. Cyprian, Über das Vaterunser, http://www.scribd.com/doc/62228585/Cyprian-von-Karthago-Uber
-das-Vater-Unser.Nr.8.

113 Cyt. za: Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia: dar i powo³anie. Dokument
Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (1991), 4.1,  „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993 nr 1,
s. 74.

114 Doroty Steward, The Westminster Collection of Christian Prayers (2002), WJK, Louisville, KY,
s. 314.
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temu w przekonaniu, ¿e misja zwiastowania radosnego orêdzia Jezusa Chry-
stusa  jest utrudniona przez negatywne œwiadectwo wspólnot chrzeœcijañ-
skich, które rywalizuj¹ ze sob¹ lub s¹ wobec siebie obojêtne. Takie zjawiska
tworz¹ przeszkodê dla tych, którzy s³uchaj¹ orêdzia i swoj¹ wiarê opieraj¹ na
Chrystusie.

B. Nasze powo³anie do pokuty
i nawrócenia jako podstawa jednoœci

25. Dialog, który obejmuje metanoia, pokutê i nawrócenie, jest tak¿e dialo-
giem jednoœci wœród chrzeœcijan115. Od zarania historii grzech prowadzi³ albo
do roz³amu albo powodowa³ ranê we wspólnocie ludzi z Bogiem, co doprowa-
dza³o do konfliktów  miêdzy ludŸmi a ich wspólnotami. Bo¿ym rozwi¹zaniem
katastrofalnych skutków ludzkiej rebelii przeciw Niemu jest przywracanie sto-
sunków za pomoc¹ przymierza. Przez proroków Izraela ludzie s¹ dalej szkole-
ni co do powi¹zania miêdzy uwielbieniem a sprawiedliwoœci¹, miêdzy ofiara-
mi a mi³osiernymi czynami (np. Oz 6,6).

26. Wraz z przyjœciem Jezusa Chrystusa, nowego Adama, który odnawia
ca³¹ ludzkoœæ przez swoje stanie siê cz³owiekiem i ¿yciodajn¹ œmieræ na krzy-
¿u (por. 1 Kor 15, 47), wierz¹cy otrzymuj¹ jasno zarysowany plan wspólnoty i
jednoœci. Przez ³askê, która wywodzi siê z wiary w Jezusa Chrystusa,
ochrzczeni w Nim  wierz¹cy maj¹ œrodek dla przezwyciê¿enia swoich grze-
chów i z³a w œwiecie oraz bycia przemienionymi w œwiête narzêdzia nowego
stworzenia Bo¿ego (Ga 3, 27).

27. Chrzeœcijanie ciesz¹ siê ze sposobu, w jaki wyposa¿y³ ich Pan, by byli
rzecznikami pojednania (por. 2 Kor 5, 19) i zwiastunami Ewangelii, która za-
powiada odnowion¹ przyjaŸñ z Bogiem (por. J 15, 15). „Ludzkoœæ jest jedno-
œci¹, organiczn¹ jednoœci¹ przez Bo¿¹ strukturê; misj¹ Koœcio³a jest objawiæ
ludziom pierwotn¹ jednoœæ, któr¹ utracili, przywróciæ j¹ i uwieñczyæ”, powie-
dzia³ Hilarius z Poitiers116. Powo³anie do s³u¿by i jednoœci jest przeto istotn¹
czêœci¹ sk³adow¹ wezwania do naœladowania.

28. W nabo¿eñstwie zbór sk³ada wyznanie grzechów, aby usun¹æ przeszko-
dy dla wspólnoty z Bogiem i miêdzy sob¹. Niekiedy wyznanie przyjmuje for-

115 Encyklika Ut unum sint, nr 35.
116 Henri de Lubac (1988), Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man, Ignatius Press, San

Francisco, s. 45, 48, 53.
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mê wspólnej modlitwy. Kiedy indziej jest to litania, która powtarza s³owa po-
kutuj¹cych w Ewangelii: „Panie, zmi³uj siê” (Kyrie eleison) [por. Mk 10, 48;
£k 18, 13.38)]. Gdy wyznajemy wspólnie nasze grzechy jako czêœæ nabo¿eñ-
stwa wspólnotowego, wówczas zwracamy siê wspólnie do Chrystusa, które-
go krew sp³aca winy naszych grzechów (por. Rz 5, 16) oraz wo³a o mi³osier-
dzie i pojednanie wœród wierz¹cych i w du¿ej rodzinie ludzkiej (por. Hbr 12,
24; Kol 1, 20).

29. Wspólnota wierz¹cych, która orêdzie i obecnoœæ Chrystusa zanosi do
œwiata, zaczyna swoje ¿ycie w Zielone Œwi¹tki wylaniem Ducha Œwiêtego,
którego Pan obieca³ przys³aæ (Dz 1, 8; por. J. 14, 16). Czym by³o ¿ydowskie
œwiêto daru przymierza Boga na Synaju, tym dla naœladowców Chrystusa staje
siê pocz¹tek nowego etapu dziejów zbawienia, w których reprezentowane s¹
wszystkie narody ziemi (Dz 2, 1-11). Przez wylanie Ducha Chrystus usuwa
szkodê spowodowan¹ przez Babel (por. Rdz 11, 1-9) i umo¿liwia ludziom
zjednoczyæ siê na nowo w jêzyku wiary w Jednym, którego krew likwiduje
mury podzia³u (Ef 2, 14-15). Sam Chrystus staje siê g³ow¹ tego nowego cia³a
(Kol 1, 18), ale o¿ywia je przez Ducha Œwiêtego, dorêczyciela mi³oœci Bo¿ej
(Rz 5, 5) – mi³oœci, która wypêdza strach (1 J).

30. Koœció³ jest miejscem, w którym ludzkoœæ odkrywa na nowo swoj¹ jed-
noœæ we wspólnocie z Bogiem. W obrazach wczesnych Ojców Koœcio³a, Ko-
œció³ jest ark¹, która „pod pe³nymi ¿aglami krzy¿a Pana przez oddech Ducha
Œwiêtego pewnie op³ywa ten œwiat” i przez ludzi „zostaje uratowana z powo-
dzi” jak za czasów Noego117.

31. Na Dziewi¹tym Zgromadzeniu Ogólnym w Porto Alegre (Brazylia,
2006) ŒRK w swojej deklaracji Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em potwier-
dzi³a, ¿e Koœció³ jest znakiem i narzêdziem tego, co Bóg zamierza uczyniæ dla
zbawienia œwiata.

„Królestwo Bo¿e mo¿e byæ dostrze¿one w pojednanej i jednaj¹cej
wspólnocie, która jest powo³ana do œwiêtoœci – wspólnocie, która d¹¿y
do przezwyciê¿enia dyskryminacji dochodz¹cej do g³osu w grzesz-
nych strukturach spo³ecznych i która stara siê uzdrowiæ podzia³y  we
w³asnym ¿yciu i przyczyniæ siê do uzdrowienia  i jednoœci wspólnoty
ludzkiej”118.

117 Augustinus, Predigt, 96,7.9; PL 38, 588; Ambrosius, De virg. 18 118. PL16, 297B;  por. 1 P 3, 20-21.
118 Cyt. za polskim przek³adem: Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em. Zaproszenie do Koœcio³ów o odno-

wienie zobowi¹zania w sprawie poszukiwania jednoœci i pog³êbienie ich dialogu, nr 10,  „Studia i Dokumen-
ty Ekumeniczne” 2006 nr 1-2, s. 69.
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32. Nawrócenie do Chrystusa i modlitwa o jednoœæ prowadz¹ do uzdrowie-
nia wspomnieñ nietolerancji, nienawiœci i nawet przemocy, któr¹ stosowali
chrzeœcijanie wobec innych chrzeœcijan w imieniu religii. Jak powiedzia³ pa-
pie¿ Jan Pawe³ II w swojej encyklice Ut unum sint:  „Dziêki ³asce Ducha
Œwiêtego uczniowie Chrystusa, o¿ywieni mi³oœci¹, odwag¹ p³yn¹c¹ z prawdy i
szczer¹ wol¹ wzajemnego przebaczenia i pojednania, s¹ powo³ani, aby ponow-
nie zastanowiæ siê razem nad swoj¹ bolesn¹ przesz³oœci¹ i nad ranami, jakie
niestety zadaje ona do dzisiaj”119. Z podobnym zaanga¿owaniem potwierdzaj¹ i
odnawiaj¹ „obraz Boga we wszystkich ludziach” i wspó³pracuj¹ „z wszystki-
mi, których ludzka godnoœæ zosta³a zakwestionowana wskutek ekonomicznej,
politycznej i spo³ecznej marginalizacji”120. Zwi¹zani z Chrystusem, Zbawicie-
lem, chrzeœcijanie nie wahaj¹ siê podejmowaæ dzia³añ, które wspieraj¹ zbawie-
nie i jednoœæ szerszego spo³eczeñstwa, przy czym wraz z Paw³em uznaj¹ te¿,
¿e takie dobre dzia³anie zaczyna siê od domowników wiary (por. Ga 6, 10).

C. Dary Ducha w dialogu z kulturami
jako podstawa jednoœci

33. Ekumenia duchowa ocenia jednoœæ i wieloœæ jako dwa nawzajem przeni-
kaj¹ce siê dary, które Chrystus w swoim Duchu powierza Koœcio³owi. Ju¿ w
Nowym Testamencie nowy lud Bo¿y objawia siê jako jednoœæ, która cieszy siê
bogactwem wieloœci, gdy S³owo i Duch ukazuj¹ siê wspólnie w momentach kre-
atywnego dzia³ania Boga. W swojej duchowej interpretacji Chrztu Jezusa i dnia
Zielonych Œwi¹tek Augustyn z Hippony zwraca uwagê, ¿e jest to ten sam Duch
Œwiêty, który objawia siê w obu wydarzeniach jako Ÿród³o nowego stworzenia
(por. Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; £k 3, 21-22; J 1, 29-34; Dz 2, 4). Obie manifesta-
cje Ducha Œwiêtego – powiada Augustyn – ucieleœniaj¹ wieloœæ darów i jednoœæ
wiary w jednym Koœciele. W Zielone Œwi¹tki „istnieje wieloœæ jêzyków, ale ta
wieloœæ nie oznacza podzia³ów. Nie bójcie siê dzielenia ze strony rozszczepio-
nych jêzyków, tylko uznajcie jednoœæ w go³êbicy”121. W unoszeniu siê Ducha
nad Jezusem w momencie, w którym Ojciec nazywa swego Syna „umi³owa-
nym”, manifestuje siê tak¿e jednoœæ tych wszystkich, którzy s¹ ochrzczeni w
Chrystusie i staj¹ siê dzieæmi jednego Boga. Dla Augustyna w³¹czenie w Chry-
stusa podczas Chrztu i zgromadzenie Koœcio³a w Zielone Œwi¹tki to dwa aspekty
jedynej w swoim rodzaju odpowiedzi Boga na chaos wywo³any przez grzech.

119 Ut unum sint, nr 2.
120 Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em…, nr 10.
121 Augustinus, Tractates on the Gospel of John 6:3, ACCS: Acts, s. 22.
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34. Jednoœæ w wieloœci znajduje siê w ca³ym ¿yciu Koœcio³a – w ka¿dej fa-
zie jego egzystencji. Wobec misji Koœcio³a zwiastowania Ewangelii i chrzcze-
nia mieszkañców wszystkich narodów (Mt 28, 19-20) Koœció³ wchodzi w dia-
log z ró¿nymi kulturami. Ka¿da nowa kultura i wspólnota etniczna, która
przyjmuje Ewangeliê i pozwala Koœcio³owi zakorzeniæ siê na swoim terenie,
wnosi w³asne dary do ¿ycia cia³a wierz¹cych. Nabo¿eñstwo, teologia i œwia-
dectwo znajduj¹ nowe i wzbogacaj¹ce  sposoby wyra¿ania, gdy¿ dialog miê-
dzy Koœcio³em a kultur¹ rozwija siê dalej w ka¿dej epoce. Chrzeœcijanie na
ekumenicznej pielgrzymce s¹ zgodni z Paw³em, ¿e Duch Œwiêty zapewnia bo-
gat¹ ró¿norodnoœæ darów teologicznych i pastoralnych dla budowy jednego
Koœcio³a (por. Ef 4, 1-16).

35. Jednak zasada ró¿norodnoœci darów podlega kwalifikacji ze strony za-
rz¹dzeñ koœcielnych: „A w ka¿dym ró¿nie przejawia siê  Duch ku wspólnemu
po¿ytkowi” (1 Kor 12, 7). Koœcio³y uznaj¹ wa¿n¹ pracê dialogów teologicz-
nych, które zmierzaj¹ do ustalenia konwergencji doktrynalnych ponad konfe-
syjnymi liniami podzia³u. Koœcio³y dzisiaj mog¹ wdziêcznie uznaæ, ¿e niekie-
dy inna tradycja bardziej zbli¿a siê do pe³nego zrozumienia niektórych aspek-
tów tajemnicy objawienia lub lepiej j¹ wyra¿a ni¿ ich w³asna tradycja, „…tak
¿e trzeba stwierdziæ, i¿ owe odmienne sformu³owania teologiczne nierzadko
raczej siê wzajemnie uzupe³niaj¹ ni¿ przeciwstawiaj¹”122.

36. Potwierdzaj¹c ¿yciodajne skutki darów Ducha, poznajemy te¿ granice
wieloœci. Ró¿norodnoœæ nale¿y istotnie do natury wspólnoty koœcielnej.  Istnie-
je jednak wieloœæ kultur, która mo¿e podkopaæ wspólnotê, jeœli uniemo¿liwia
wspólne wyznanie wiary w Chrystusa jako Boga i Zbawiciela, Tego samego
wczoraj, dziœ i na wieki (Hbr 13, 8); albo gdy istnieje w¹tpliwoœæ co do zba-
wienia i „ostatecznego przeznaczenia cz³owieka zgodnie z œwiadectwem Pisma
Œwiêtego i zwiastowaniem wspólnoty apostolskiej”123. Jeœli wieloœæ ustêpuje
miejsca g³êbokiej dywergencji w sposobie zwiastowania Ewangelii przez ludzi
lub gdy dopuszcza do podzia³ów w wspólnocie chrzeœcijañskiej na podstawie
g³êboko siêgaj¹cych ró¿nic w rozumieniu ¿ycia etycznego, wówczas nie jest
ona d³u¿ej zgodna z zamiarem Chrystusa lub z dzia³aniem Jego Ducha w Ko-
œciele. Ci, którzy znajduj¹ siê na drodze ekumenicznej, mog¹ z Orygenesem z
Aleksandrii (185-254) powiedzieæ: „Gdziekolwiek panuje grzech, istniej¹ te¿
podzia³y, schizmy, herezje i spory”. Z tego samego powodu, „gdziekolwiek ist-

122 Unitatis redintegratio, nr 17.
123 Jednoœæ Koœcio³a jako koinonia: dar i powo³anie. Dokument Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w

Canberze (1991), 2.1.
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niej¹ cnoty, jak cierpliwoœæ i pokora, nad którymi czuwa Duch, tam istnieje
harmonia i jednoœæ, z których powstaje jedno serce i jedna dusza wszystkich
wierz¹cych”124.

37. Jednoœæ w ró¿norodnoœci znajduje swój pe³ny wyraz w absolutnej jedno-
œci i rozró¿nianiu osób Trójcy Œwiêtej. Bóg, wszechmog¹cy Ojciec, Bóg jed-
norodzony Syn i Bóg Duch Œwiêty, Pan i dawca ¿ycia, s¹ jednym Bogiem, jak
to zostaje wyra¿one w Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniu Wiary.
Ka¿da osoba (hypostasis) jest ró¿na w swojej to¿samoœci, ma jednak równy
udzia³ w jednej istocie boskiej (ousia). Koœció³ jako lud Bo¿y, Cia³o Chrystusa
i œwi¹tynia Ducha Œwiêtego odzwierciedla – je¿eli nawet w sposób ludzki i
niedoskona³y – „jednoœæ w bogatej ró¿norodnoœci” ¿ywego Boga. Modlitwa i
duchowe dzia³anie na rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci s¹ nakierowane na prze-
nikanie wspólnoty koœcielnej do przepe³nionej mi³oœci¹ wspólnoty trynitarnej,
od której otrzymuje swe ¿ycie125.

38. Chrzeœcijanie na drodze ekumenicznej rozumiej¹ znaczenie goœcinnoœci
jako cnotê, która pomaga przezwyciê¿yæ bariery miêdzy historycznie podzielo-
nymi Koœcio³ami. W ostatnim stuleciu nauczyliœmy siê obc¹ lub obcego, któ-
rych póŸniej odkryliœmy jako naszego brata lub nasz¹ siostrê w Chrystusie,
witaæ w naszej wspólnocie. Jednym z wielkich ekumenicznych wyzwañ dzisiaj
jest pielêgnowanie trynitarnej duchowoœci, która w obrêbie naszych wspólnot
umo¿liwia pojawienie siê postawy serdecznego przyjêcia wobec cz³onków in-
nych Koœcio³ów ni¿ nasz w³asny. Jak Abraham i Sara, którzy ugoœcili „przyja-
ció³ Boga”, nie znaj¹c ich to¿samoœci, mo¿emy te¿ my doœwiadczyæ b³ogos³a-
wieñstwa w przyjêciu do naszych namiotów œwiêtego nieznanego i tym sa-
mym tak¿e wzbogaciæ siê o dary duchowe, które ze sob¹ przynosi (Rdz 18,
1-19; por. Hbr 13, 2)126.

D. Ci¹g³a nadzieja jako podstawa jednoœci

39. Jako wierz¹cy w Jezusa Chrystusa têskni¹ chrzeœcijanie za tym, za czym
têskni Pan; a On têskni za jednoœci¹, pokojem i przyjaŸni¹ swoich uczniów.
Jednak ta jednoœæ, na rzecz której pracujemy, musi byæ uznana za dar Pana,

124 Origines, Hom. In Ezech. 9.1; PG 13, 732.
125 Powo³ani, by byæ jednym Koœcio³em…, nr 3.
126 Por. Jan Pawe³ II, Ut unum sint, nr 28: „Dialog nie jest tylko wymian¹ myœli, ale zawsze w jakiœ spo-

sób wymian¹ darów”. – Por. nr 57: „Dziêki wymianie darów miêdzy Koœcio³ami, które siê nawzajem dope³-
niaj¹, komunia przynosi owoce”.
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zanim mo¿e siê staæ zadaniem dla Jego uczniów. Jednoœci towarzyszy Duch
Œwiêty, którego posy³a Ojciec przez Syna w dniu Zielonych Œwi¹tek jako sta³y
dar. Kiedykolwiek dochodzi do podzia³u wœród wyznawców Chrystusa, za-
przeczamy sobie jako cz³onkowie Jego Cia³a. Nieporozumienia i roz³am w
Koœciele domagaj¹  siê zawsze powa¿niejszej modlitwy, pokuty i przypomnie-
nia sobie pierwotnego daru Ducha.

40. Ostateczn¹ wizj¹ ludu Bo¿ego jest adoracja w harmonii i owocne ¿ycie
w Królestwie Bo¿ym. Wszelkie podzia³y daj¹  za wygran¹ i ca³e stworzenie
stanie siê pieœni¹ pochwaln¹ (Ap 5, 11-14). Chrzeœcijanie oczekuj¹ w radosnej
nadziei powrotu Pana, który swoich wybranych zgromadzi w doskona³¹
wspólnotê. A¿ do tego momentu szukamy znaków i sposobnoœci uzdrowienia
Cia³a Chrystusa ze wszystkich jego podzia³ów. Ale postaramy siê tak¿e zna-
leŸæ cel w naszym braku jednoœci, wiedz¹c, ¿e Bo¿a ³aska jest silniejsza ni¿
nasze grzechy podzia³u. Aposto³ Pawe³ rozumia³, ¿e podzia³y, które wstrz¹snê-
³y Koœcio³em w Koryncie, pomog³y odró¿niæ prawdziw¹ wiarê i praktykê
chrzeœcijañsk¹ od jej fa³szywych przejawów (1 Kor 11, 19). Augustyn, który
wypowiada³ siê w³aœnie na temat tego tekstu argumentowa³, ¿e nawet brak
zgody w sprawie fa³szywych nauk rozjaœnia prawdy wiary127.

41. Chrzeœcijanie uznaj¹, ze ró¿norodnoœæ mo¿e przyczyniæ siê do wype³-
nienia Bo¿ego planu i wiedz¹, ¿e Bóg wzywa do tego, aby dzia³aæ wspólnie
jako rzecznicy pojednania i pokoju. Pomni tego wezwania delegaci I Zgro-
madzenia Ogólnego ŒRK w Amsterdamie powiedzieli w swoim orêdziu:
„Bóg raz na zawsze z³ama³ moc z³a i otworzy³ dla ka¿dego drogê do wolno-
œci i radoœci w Duchu Œwiêtym”128. Wdziêczni za bogat¹ wieloœæ darów wy-
pe³niamy nasze powo³anie i antycypujemy nadejœcie niebiañskiego Bo¿ego
panowania.

127 Augustyn, Wyznania, ksiêga 9, rozdzia³ 19: „Gdy¿ dezaprobata b³êdnowierców sprawia, ¿e zdrowa
nauka twojego Koœcio³a zwyciê¿a. Potrzebni s¹ wœród was b³êdnowiercy, aby ci, którzy s¹ uczciwi, mogli
wœród was siê ujawniæ”.

128 Orêdzie I Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów (1948).
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III. Kilka wniosków dla modlitwy
i praktyki liturgicznej

I wszystko, o cokolwiek byœcie prosili w modlitwie z wiar¹, otrzymacie
(Mt 21, 22)

42. Modlitwa zosta³a ju¿ dawno uznana za duszê ruchu ekumenicznego.
Jak wspomniano w poprzedniej czêœci, modlitwa o jednoœæ jest zawsze
kontynuacj¹ modlitwy Chrystusa i uczestnictwem w Jego modlitwie, który
pragnie, byœmy byli jedno, tak jak On i Ojciec stanowi¹ jednoœæ (J 17, 21).
Ta modlitwa ma znaczenie dla wszystkich, którzy naœladuj¹ Chrystusa.
W modlitwie chrzeœcijanie s¹ zaproszeni, by odpowiedzieli na to wezwanie
i stali siê w pe³ni jednoœci¹, o co modli³ siê nasz Pan. Modlitwa jest
duchowym korzeniem ekumenii – g³ównym korzeniem, z którego wszystko
wyrasta.

43. Zasada biblijna: „beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie” (J 15, 5) daje siê
zastosowaæ do wysi³ku usuwania przeszkód, które utrudniaj¹ dojœcie do  pe³-
nej wspólnoty chrzeœcijan.  W modlitwie wierz¹cy chrzeœcijanie prosz¹
Chrystusa o kszta³towanie jednoœci takiej, jakiej On pragnie – porzuceniu
wszystkich wyobra¿eñ lub zwyczajów, które nie s¹ zgodne z Jego wol¹. W
modlitwie z Chrystusem i w Chrystusie wierz¹cy s¹ zjednoczeni z wszystki-
mi wierz¹cymi w symfonii modlitwy, która serca i zmys³y nastawia na s³u¿bê
budowania jednoœci w jednym Koœciele.

44. Chrzeœcijanie regularnie modl¹ siê za siebie w ró¿ny sposób. Jest to jeden
z owoców ruchu ekumenicznego – owoc, który przyczynia siê do rozwoju trady-
cji Koœcio³a. Wiele Koœcio³ów w³¹cza modlitwy o jednoœæ (kolekty) do swoich
liturgii. Niektóre s¹ sta³¹ czêœci¹ sk³adow¹ nabo¿eñstwa, inne wykorzystywane
s¹ tylko okazyjnie,  w pewnych okresach roku lub podczas specjalnych dni. Np.
wiele luterañskich porz¹dków nabo¿eñstwa w³¹cza proœby o pokój („obdarz po-
kojem Twój Koœció³”…”)129, które wyra¿aj¹ potrzebê pojednania miêdzy ludŸmi,
jak równie¿ proœby w intencji Koœcio³a („zjednocz go tam, gdzie zaistnia³ po-
dzia³”)130. Historyczne anglikañskie modlitwy eucharystyczne i przyczynne
koñcz¹ siê na ogó³ modlitw¹ o jednoœæ Koœcio³a, której klasyczne sformu³owa-
nie brzmi: „Prosz¹c Ciê usilnie, abyœ Koœció³ powszechny nape³nia³ Duchem

129 Evangelical Lutheran Worship, Pew Edition (2006) Augsburg Fortress, Minneapolis, Minn., s. 73.
130 Tam¿e, s. 76.
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prawdy, jednoœci i zgody…”131. W boskiej liturgii œw. Jana Chryzostoma kap³an
podczas wielkiej litanii zaprasza wiernych, aby prosili „o pokój dla ca³ego œwia-
ta, prawdziw¹ wytrwa³oœæ œwiêtych Koœcio³ów Bo¿ych i jednoœæ wszyst-
kich…”132. Podczas przes³ania kap³an modli siê: „Daj pokój Twojemu œwiatu,
Twojemu Koœcio³owi…”133. Gdy kap³an Koœcio³a Rzymskokatolickiego zwraca
siê do cz³onków wspólnoty, by przekazali sobie znak pokoju, zaczyna s³owami:
„Panie Jezu Chryste, Ty powiedzia³eœ swoim Aposto³om: Pokój wam zosta-
wiam, pokój mój wam dajê. Prosimy Ciê, nie zwa¿aj na grzechy nasze, lecz na
wiarê swojego Koœcio³a i zgodnie z Twoj¹ wol¹ nape³nij go pokojem i dopro-
wadŸ do pe³nej jednoœci. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków”134.

45. Chrzeœcijanie modl¹ siê wspólnie tak¿e na spotkaniach ekumenicznych.
W Raporcie Koñcowym Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Uczestnictwa Ko-
œcio³ów Prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów czytamy:

„Wspólne modlitwy podczas spotkañ ekumenicznych umo¿liwiaj¹
chrzeœcijanom wywodz¹cym siê z odrêbnych tradycji koœcielnych
wspólne wielbienie Boga i zanoszenie próœb o jednoœæ chrzeœcijan. Mo-
dlitwa stanowi j¹dro naszej to¿samoœci jako chrzeœcijan, i to zarówno w
naszych odrêbnych wspólnotach jak i w ramach koncyliarnych dzia³añ
ruchu ekumenicznego. Sam fakt, ¿e – jako jednostki i jako przedstawi-
ciele naszych Koœcio³ów – jesteœmy w stanie wspólnie siê modliæ, sta-
nowi znak poczynionego przez nas postêpu. Mimo to nasza wspólna
modlitwa jest równie¿ symbolicznym odzwierciedleniem czegoœ, co
musimy jeszcze urzeczywistniæ. Wiele naszych podzia³ów ujawnia siê
w³aœnie podczas wspólnych modlitw”135.

W zakoñczeniu czytamy:
Naszych podzia³ów nie przezwyciê¿ymy wy³¹cznie za pomoc¹ dialogu
teologicznego i wspólnej s³u¿by dla œwiata. Musimy te¿ wspólnie siê
modliæ, jeœli chcemy pozostaæ ze sob¹ w ³¹cznoœci, gdy¿ wspólna mo-
dlitwa zarówno w ¿yciu naszych w³asnych wspólnot jak te¿ w naszym
wspólnym zaanga¿owaniu na rzecz chrzeœcijañskiej jednoœci stanowi j¹-
dro naszego ¿ycia chrzeœcijañskiego”136.

131 Z modlitwy „o ca³e pañstwo Koœcio³a Chrystusowego, który walczy tu na ziemi”. Book of Common
Prayer  (porz¹dek nabo¿eñstwa komunijnego), 1662.

132 Die Göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche, Hg. Von Anastasios Kallis, Theophano Verlag
Münster, 2000, s. 46.

133 Tam¿e, s. 182.
134 Cyt. za: Mszalik niedzielny, Olsztyn 1993, s. 513-514.
135 Za³¹cznik A: Zakres wspólnej modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK, & 1, „Studia i Dokumenty Ekume-

niczne” 2003 nr 1, s. 92.
136 Tam¿e, & 43, s. 105.
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46.  Niektóre ruchy wspólnotowe zosta³y zainspirowane i ukszta³towane
przez ekumeniczn¹ wizjê i kieruj¹ siê ni¹ jako zasad¹ strukturaln¹ w swoim
wspólnym ¿yciu. Kszta³tuje ona ich ¿ycie modlitewne i ma wp³yw na ducha
goœcinnoœci, któr¹ otaczaj¹  odwiedzaj¹cych ich chrzeœcijan. Chodzi tu o
wspólnotê Chemin Neuf, ruch Focolare, wspólnotê Grandchamp, wspólnotê
Iona, wspólnotê ekumeniczn¹ Taizé i wspólnotê monastyczn¹ Bose.

47.  Niektóre Koœcio³y kieruj¹ siê ekumenicznym cyklem modlitewnym, w
którym modl¹ siê systematycznie za Koœcio³y chrzeœcijañskie na ca³ym œwie-
cie. Niektóre modl¹ siê przede wszystkim za Koœcio³y w czasach ucisku i za
Koœcio³y prze¿ywaj¹ce utrapienie. Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Harare
(1998) Nelson Mandela dziêkowa³ Koœcio³om z okazji 50. rocznicy za³o¿enia
ŒRK i powiedzia³: „Wsparcie udzielane przez ŒRK by³o najbardziej konkret-
nym wyrazem wk³adu, jaki religia wnios³a do naszego wyzwolenia…”137. Mo-
dlitwa by³a istotn¹ czêœci¹ tego poparcia. Niektórzy maj¹ szczególne relacje z
chrzeœcijanami  w innych czêœciach œwiata, w intencji których siê modl¹; i wie-
lu wspiera modlitwami owocne wyniki ekumenicznych zgromadzeñ.

48. Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, obchodzony w Koœcio³ach
na ca³ym œwiecie od przesz³o stu lat, pomaga wierz¹cym skoncentrowaæ siê
intensywnie na sprawie chrzeœcijañskiej jednoœci. Ten „Tydzieñ Modlitwy”
organizowany jest w dniach 18-25 stycznia (lub w niektórych miejscach w
okresie Zielonych Œwi¹tek lub w lipcu na po³udniowej pó³kuli) i jest okreœla-
ny jako „jeden z najstarszych i najbardziej trwa³ych zinstytucjonalizowanych
sposobów wyra¿ania duchowej ekumenii”138. Proponowane materia³y dla
wspólnego tekstu z okazji Tygodnia Modlitwy s¹ dzisiaj przygotowywane
przez Komisjê Wiara i Ustrój ŒRK i Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan
oraz dystrybuowane przez konferencje episkopatów, rady Koœcio³ów i inne
organizacje ekumeniczne na szerokiej p³aszczyŸnie. Tydzieñ Modlitwy s³u¿y
jako katalizator dla ³¹cznoœci z m³odymi ludŸmi i nale¿y do najbardziej od-
wiedzanych stron internetowych ŒRK. To ¿e Koœcio³y przeprowadzaj¹ te
modlitwy jest znakiem ju¿ rzeczywistej, ale jeszcze niepe³nej wspólnoty miê-
dzy Koœcio³ami.

49. W dokumencie studyjnym Istota i cel dialogu ekumenicznego WGR
czytamy: „Nasze wspólne zaanga¿owanie na rzecz jednoœci chrzeœcijañskiej

137 Cyt. za: Gemeinsam auf dem Weg. Offizieller Bericht der Achten Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen, Frankfurt/Main 1999, s. 336.

138 T.F. Best, Week of Prayer for Christian Unity, [w:] Dictionary of the Ecumenical Movement, Geneva
2002, s. 1203.
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domaga siê nie tylko modlitwy jednych za drugich, lecz tak¿e ¿ycia zgodnego
ze wspóln¹ modlitw¹”139. Chrzeœcijanie powinni modliæ siê nie tylko jedni za
drugich, lecz tak¿e razem.  Gdy ma to miejsce, wówczas – jak powiada Jan
Pawe³ II w Ut unum sint – „cel, jakim jest zjednoczenie, wydaje siê bli¿szy.
D³uga historia chrzeœcijan znaczona wielorakim rozbiciem, wydaje siê jakby
uk³adaæ na nowo, d¹¿¹c do Ÿród³a swej jednoœci, którym jest Jezus Chry-
stus”140. Warte wspomnienia jest to, ¿e ta czêœæ dotycz¹ca prymatu modlitwy
poprzedza czêœæ poœwiêcon¹ dialogowi ekumenicznemu i ¿e w modlitwie „za-
korzenia siê i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór okreœla jako ‘dia-
log’”141. Ka¿de zgromadzenie chrzeœcijan ró¿nych tradycji winno zatem inspi-
rowaæ siê modlitw¹.

50.  Gdzie nale¿y zacz¹æ? Koœcio³om chrzeœcijañskim wspólne jest Ojcze-
nasz.  Modlitwy tej u¿ywa siê zarówno w sferze prywatnej jak i podczas pu-
blicznego nabo¿eñstwa. Gdy chrzeœcijanie ró¿nych tradycji gromadz¹ siê na
uroczystoœci ekumenicznej, wówczas doœwiadczenie zmawiania Ojczenasz
wspólnie ka¿dy w swoim jêzyku ojczystym, jest szczególnie skutecznym
wspomnieniem jednoœci, któr¹ cieszymy siê ju¿ razem z powodu naszego
Chrztu. Przy tym kierujemy siê rad¹ naszego Pana: „A wy tak siê módlcie…”
(Mt 6, 9). Jest to elementarny wstêp do modlitwy, która tworzy jednoœæ we
wspólnocie, chocia¿ jest ona tylko czêœciowa.

51. Koœcio³y ucz¹ siê i przyjmuj¹ z innych modeli nabo¿eñstwa. Ruch litur-
giczny jest autentycznym Ÿród³em duchowych korzeni ekumenii, przede
wszystkim w ekumenicznym ponownym odkrywaniu liturgicznych rytów, któ-
re pochodz¹ z czasów przed wielkimi podzia³ami  Koœcio³a. Np. w Koœcio³ach
zachodnich ma miejsce wzajemne ekumeniczne dzielenie siê pieœniami po-
chwalnymi i innymi muzykalnymi Ÿród³ami. Muzyka wspólnoty z Taizé ma
g³êbokie ekumeniczne oddzia³ywanie. Formy nabo¿eñstwa pochodz¹ce z Ko-
œcio³ów charyzmatycznych i zielonoœwi¹tkowych, przede wszystkim u¿ycie
hymnów i pieœni duchowych,  zostaj¹ zintegrowane z liturgiami niektórych
Koœcio³ów historycznych. W wzrastaj¹cej mierze codzienne modlitwy zwi¹za-
ne z nabo¿eñstwem maj¹ w wielu tradycjach protestanckich wiele wspólnego z
tradycj¹ anglikañsk¹, katolick¹ lub prawos³awn¹. Te modlitwy codzienne s¹
wzbogacane psalmami, które w modlitwie i ¿yciu liturgicznym s¹ elementem
³¹cz¹cym poszczególne Koœcio³y.

139 Istota i cel dialogu ekumenicznego (2005),  & 42, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2006 nr 1-2, s.
216.

140 Ut unum sint, nr 22.
141 Tam¿e, nr 28.
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52. Ruch liturgiczny wspiera³ odnowê eucharystycznych nabo¿eñstw Ko-
œcio³ów protestanckich, anglikañskich i rzymskokatolickiego. Te liturgie maj¹
wspólne korzenie w starej strukturze Eucharystii, która zawsze by³a czêœci¹
¿ywej tradycji wschodnich i orientalnych Koœcio³ów prawos³awnych. Zna-
miennym elementem w ponownym dochodzeniu do wspólnego rozumienia
teologii eucharystycznej, która towarzyszy³a odnowie zachodniej liturgii, jest
tekst konwergencji Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne142  z 1982 r.
Komisji Wiara i Ustrój ŒRK.  Ta konwergencja jest odt¹d  uznawana i
uwzglêdniana podczas przygotowywania wspólnych nabo¿eñstw z okazji eku-
menicznych zgromadzeñ.

53. Wszystkie Koœcio³y stoj¹ przed wyzwaniem przyjœcia z pomoc¹ wierz¹-
cym, aby ¿yli zgodnie z tym, o co siê modl¹. Chrzeœcijanie ufaj¹, ¿e Bóg wy-
s³ucha tych modlitw o jednoœæ, ale Bóg te¿ oczekuje od nas, i¿ przyczynimy
siê do spe³nienia tych modlitw. Jeœli modlitwa z jednej strony pog³êbia wiarê,
to pe³ni te¿ ona pos³ugê mi³oœci i misji. Wyzwanie, wobec którego stoj¹ wszy-
scy odpowiedzialni za nabo¿eñstwa, polega na znalezieniu sposobów udziele-
nia pomocy cz³onkom zborów w zrozumieniu pe³nego znaczenia tych modlitw
o jednoœæ – we w³asnym ¿yciu, w ¿yciu swoich Koœcio³ów i swoich wspólnot.

IV. Przyk³ady inspirowane przez œwiêtych

Przeto i my, maj¹c oko³o siebie tak wielki ob³ok œwiadków, z³o¿ywszy
z siebie wszelki ciê¿ar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale
w wyœcigu, który jest przed nami, patrz¹c na Jezusa, sprawcê
i dokoñczyciela wiary (Hbr 12, 1-2a).

54. Poniewa¿ chrzeœcijanie staj¹ siê bardziej obeznani z duchowymi darami
innych tradycji, pozyskuj¹ oni te dary dla siebie w sposób, który ich i ich Ko-
œcio³y wprowadza w œciœlejszy kontakt ze sob¹, by ich skierowaæ na drogê jed-
noœci. Czerpi¹ oni inspiracjê z pism z wszystkich chrzeœcijañskich tradycji du-
chowych; zostaj¹ wzbogaceni historiami o jedynym w swoim rodzaju zaanga-
¿owaniu i poœwiêceniu; i mimo wieloœci praktyk religijnych zostaj¹
zainspirowani przez ludzi, którzy byli wzorowymi przyk³adami œwiêtego ¿ycia

142 Polski przek³ad tekstu dokumentu z Limy (1982) Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowe wraz z
komentarzami opublikowa³a Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1989 r.
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i umierania. Mêczennicy, œwiêci i ¿ywi œwiadkowie – te Ÿród³a inspiracji ofe-
ruj¹ jednoœæ w wieloœci ¿ycia duchowego chrzeœcijan. Ci œwiêci mê¿czyŸni i
kobiety, nie tylko z przesz³oœci, lecz tak¿e z naszych czasów, wywieraj¹ wp³yw
na nasze stosunki w Koœciele i spo³eczeñstwie. S¹ ikonami Chrystusa w spo-
sób, który nas przyci¹ga do Boga a przez Boga do pojednawczego Ducha, sta-
nowi¹cego j¹dro Ewangelii i centrum ekumenicznej misji. Wszyscy maj¹ po-
tencja³, by nas odnowiæ i ustanowiæ nas na nowo œwiadkami „a¿ po krañce zie-
mi” (Dz 1, 8).

55. Wp³yw mêczenników przekracza kategorie, które niekiedy wi¹¿¹ i
dziel¹. Faktycznie pozostaje mêczeñstwo mocnym œwiadectwem w Koœcio³ach
w czasach dzisiejszych – bogat¹ w s³owa obron¹ sumienia tam, gdzie chrzeœci-
janie s¹ przeœladowan¹ mniejszoœci¹. Ci œwiadkowie karmi¹ wszystkich chrze-
œcijan w wierze. I w ten sposób przypominaj¹ nam o rzeczywistej, choæ jeszcze
niedoskona³ej przez Chrzest wspólnocie – wspólnocie, która, jak zauwa¿y³ Jan
Kalwin, jest zjednoczona przez wspólnego niebiañskiego Ojca z Chrystusem
jako G³ow¹, tak ¿e wierz¹cy „nie mog¹ inaczej ni¿ zjednoczyæ siê w mi³oœci
braterskiej i sobie wzajemnie udzieliæ b³ogos³awieñstwa”143. Gdy patriarcha
ekumeniczny Atenagoras I i papie¿ Pawe³ VI spotkali siê w 1967 r. w Rzymie,
wspomnieli o tym powi¹zaniu miêdzy œwiadectwem mêczenników i misj¹ eku-
meniczn¹.

„S³yszymy (…) zew krwi aposto³a Piotra i Paw³a oraz g³os Koœcio³a w
katakumbach i mêczenników w Koloseum, którzy domagaj¹ siê od nas
zastosowanie ka¿dego mo¿liwego œrodka, by rozpoczêt¹ pracê doprowa-
dziæ do koñca – pe³ne uzdrowienie podzielonego Koœcio³a Chrystuso-
wego –  nie tylko dlatego, by spe³niæ wolê Pana, lecz ¿eby œwiat zoba-
czy³, co wed³ug naszego wyznania jest pierwszym przymiotem Koœcio³a
– jego jednoœæ”144.

57. Wœród wielu przyk³adów wspomnijmy nastêpuj¹ce: w 1968 r. papie¿
Pawe³ VI odby³ podró¿ do Ugandy, aby poœwiêciæ miejsce na relikwiarz ku
czci 45 anglikanów i katolików, którzy decyzj¹ króla Mwangi II zmarli œmier-
ci¹ mêczenników. Po tej wizycie nast¹pi³a pielgrzymka arcybiskupa Canterbu-
ry Roberta Runcie. W Rumunii Koœció³ i pañstwo œwiêtuj¹ corocznie w œwiêto
Wniebowst¹pienia „Dzieñ bohaterów”, czcz¹c w ten sposób wszystkich mê-
czenników kraju ³¹cznie z ofiarami komunistycznego przeœladowania i zabity-
mi podczas rewolucji 1989 r.

 143 Jan Kalwin, Nauka religii chrzeœcijañskiej, ksiêga IV, 1, 2-3.
144 R.D. Crews, Martyrdom, [w:] Dictionary of the Ecumenical Movement, Geneva 2002, s. 745.
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58. Papie¿ Jan Pawe³ II da³ w Ut unum sint ekumenicznemu potencja³owi
œwie¿y impuls.  Paragraf drugi encykliki zwraca uwagê na œwiadectwo mê-
czenników jako czynnik, który nadaje moc jednoœci. W tekœcie czytamy:

„Odwa¿ne œwiadectwo licznych mêczenników naszego stulecia, nale¿¹-
cych do innych tak¿e Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych, które nie s¹ w
pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim, nadaje now¹ moc wezwaniu
Soboru i przypomina nam o obowi¹zku przyjêcia i wprowadzenia w
czyn jego zalecenia. Ci sami bracia i siostry, po³¹czeni przez wielko-
duszn¹ ofiarê z w³asnego ¿ycia, z³o¿on¹ dla królestwa Bo¿ego, s¹ naj-
bardziej wymownym œwiadectwem tego, i¿ mo¿na przekroczyæ i prze-
zwyciê¿yæ wszelkie elementy podzia³u, sk³adaj¹c ca³kowity dar z siebie
dla sprawy Ewangelii”145.

59. Staraj¹c siê nadaæ tej idei widzialne œwiadectwo, papie¿ 7 maja Roku
Jubileuszowego 2000 odprawi³ w Koloseum, miejscu mêczeñstwa wczesnego
Koœcio³a Rzymu, „ekumeniczn¹ uroczystoœæ wspomnieniow¹ w intencji
œwiadków wiary XX stulecia”146. Przedstawiciele i przedstawicielki innych
Koœcio³ów i Wspólnot eklezjalnych z wielu narodów zostali zaproszeni do
uczestnictwa z tej okazji w nabo¿eñstwie wieczornym. Takie inicjatywy przy-
czyniaj¹ siê do rozbudzenia wielkich nadziei. Podczas gdy pewne Koœcio³y
maj¹ procedurê uznania œwiêtych i mêczenników dla w³asnych cz³onków, inne
Koœcio³y potrzebuj¹ dopiero instrumentu, by wypowiedzieæ ekumeniczne
uznanie tam, gdzie mêczennicy chrzeœcijañscy ró¿nych tradycji s¹ wspólnie
czczeni jako owoc ruchu ekumenicznego i jako œrodek do wspierania jednoœci.

60. Wa¿n¹ inicjatyw¹ w zakresie zbadania dróg, jak œwiadectwo mêczenni-
ków mo¿e staæ siê si³¹ wspieraj¹c¹ jednoœæ, by³o spotkanie zorganizowane
wspólnie jesieni¹  2008 r. przez wspólnot¹ monastyczn¹ Bose i Komisjê Wiara
i Ustrój ŒRK. Okolicznoœci by³y szczególnie sprzyjaj¹ce, gdy¿ wspólnota z
Bose mia³a ju¿ na swoim koncie publikacjê Il Libro dei testimoni – ekume-
niczne martyrologium oferuj¹ce historie œwiadków na ka¿dy dzieñ wraz z krót-
kimi modlitwami i tekstami biblijnymi z ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich147.
W czasie sympozjum przypad³o œwiêto Wszystkich Œwiêtych. Zgodnie z orê-
dziem tego posiedzenia

„Cele tego projektu polega³y (…) na wzajemnym uznaniu œwiadków
wiary, o ile siê wzajemnie nie wykluczaj¹; znajdowaniu dróg do wspo-

145 Ut unum sint, nr 1.
146 Por. Ecumenical Commemoration of Witnesses to the Faith  in the Twentieth Century, Pressekonfe-

renz, www.vatican.va/news_services/liturgy/documents.
147 Il Libro dei testimoni. Martirologio ecumenico, a cura di Comunita di Bose, Ed. San Paolo,

Milano 2002.
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minania podczas spotkañ ekumenicznych œwiadków ró¿nych tradycji;
rozwijaniu lub odkrywaniu na nowo wspominania œwiadków w Koœcio-
³ach, które nie znaj¹ takiej praktyki; pracowaniu na rzecz wspólnego
ekumenicznego martyrologium”148.

61. Uczestnicy posiedzenia w Bose szybko zdali sobie sprawê, ¿e gdy wni-
kamy w historiê chrzeœcijañskiego mêczeñstwa, to okazuje siê, i¿ okolicznoœci
z nim zwi¹zane w niektórych sytuacjach maj¹ stronê odwrotn¹, któr¹ trzeba
wydobyæ na powierzchniê i przeanalizowaæ jako krok na drodze do pojednania
Koœcio³ów. W biegu stuleci wielu chrzeœcijan zmar³o podczas aktów przemocy
miêdzy wyznaniami œmierci¹ mêczeñsk¹, co stanowi³o powód niechêci i gory-
czy w stosunkach miêdzy chrzeœcijanami. Ut unum sint uznaje, jak niezbêdne
jest „oczyszczenie pamiêci historycznej”149. Wspólne badania nad bolesn¹
przesz³oœci¹ daj¹ chrzeœcijanom okazjê do poznania wyrz¹dzonej w przesz³o-
œci niesprawiedliwoœci, wyra¿enia ¿alu za pope³nione grzechy i odbycia z tego
powodu pokuty, szukania przebaczenia i przezwyciê¿enia przesz³oœci w zgo-
dzie z pojednawczym duchem Ewangelii.

62. Nie jest to ³atwy proces. Domaga siê on „abyœmy, bêd¹c szczerymi w
mi³oœci, wzrastali pod ka¿dym wzglêdem w Niego, który jest G³ow¹, w Chry-
stusa, z którego ca³e cia³o spojone i zwi¹zane przez wszystkie wzajemnie siê
zasilaj¹ce stawy, wed³ug zgodnego z przeznaczeniem dzia³ania ka¿dego po-
szczególnego cz³onka, roœnie i buduje siebie samo  w mi³oœci” (Ef 4, 15-16).
W ten sposób zbadanie wspólnego martyrologium Koœcio³ów stwarza mo¿li-
woœæ wrastania wspólnie przez drogie pos³uszeñstwo w pojednawcz¹ naturê
Ewangelii.

63. Posiedzenie w Bose dosz³o do przekonania, ¿e Koœcio³y ró¿ni¹ siê dal-
szym ci¹gu w niektórych kwestiach, jak np. odnoœnie do „wstawiennictwa
œwiêtych, kanonizacji, œwiêtych relikwii i  praktyki odpustów” (& 4.1). Stwier-
dzi³o, ¿e „Koœcio³y ró¿ni¹ siê w tym, jak wspominaæ znacz¹cych œwiadków.
Wiele Koœcio³ów czyni to przez opowiadanie historii, katechezê, publikacje i
artystyczne formy wyra¿ania. Niektóre wspominaj¹ œwiadków tak¿e w co-
dziennym ¿yciu liturgicznym” (& 4.2). Ale chrzeœcijanie s¹ zjednoczeni w
tym, ¿e potrzebne s¹ przyk³ady œwiêtego ¿ycia z wszystkich tradycji i to
uwzglêdniaj¹ce mnogoœæ mo¿liwoœci – jako pomoc mog¹ tu s³u¿yæ „kalenda-

148 Tamara Grdzelidze and Guido Dotti (eds) (2009), A Cloud of Witnesses: Opportunities for ecumeni-
cal commemoration. Faith and Order No. 209. WCC Publications, Geneva. A Cloud of Witnesses: a message
to the churches from a symposium at the Monastery of Bose. Par. 1.2.

149 Ut unum sint, nr 2.
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rze koœcielne, liturgie, ksi¹¿ki, materia³ katechetyczny, miejsca pamiêci, piel-
grzymki i uroczystoœci” & 4.3). Ci œwiêci s¹ dostêpni, poniewa¿ swojej œwiêto-
œci dowiedli w³aœnie w swoim cz³owieczeñstwie. Ich przejêcie przez wszystkie
tradycje pomaga przy tym w porzuceniu postawy definiowania siebie  w prze-
ciwieñstwie do innych.

64. Ulubiona pieœñ koœcielna z XIX stulecia ma tytu³: For all the saints (za
wszystkich œwiêtych). Czwarta zwrotka powiada: „O b³ogos³awiona wspólno-
to, o boska wspólnoto! Walczymy bezsilnie, oni jaœniej¹ w blasku. Jednak
wszyscy s¹ jednoœci¹ w Tobie, gdy¿ wszyscy s¹ Twoi. Alleluja!”150. W tym
sensie wszyscy przez Chrzest s¹ powo³ani do œwiêtoœci. Œwiêci pokazuj¹ nam
drogê. Ich œwiêtoœæ w naœladowaniu Chrystusa jaœnieje szczególnie klarownie i
pobudza do gorliwego naœladowania i sta³ego nawrócenia serca.

65. Konkretnym sposobem urzeczywistnienia pojednawczego potencja³u
przyk³adu œwiêtych jest wzniesienie ekumenicznych kaplic mêczenników i po-
dobnych miejsc pamiêci. Duch tych kaplic jest duchem jednoœci. Oferuj¹ one
przestrzeñ zapraszaj¹c¹ wszystkich chrzeœcijan do modlitwy i refleksji w towa-
rzystwie mê¿czyzn i kobiet, które cierpia³y i zmar³y jako œwiadkowie swojej
wiary. Mêczennicy pochodz¹ z ró¿nych kontynentów, kultur i chrzeœcijañskich
tradycji. Niektórzy s¹ uznani oficjalnie; inni ¿yj¹ w pamiêci kolektywnej wie-
rz¹cych.

66. Dalszym przyk³adem tej wzrastaj¹cej konwergencji jest opracowanie
„Ÿróde³ do nabo¿eñstwa i osobistego skupienia” zatytu³owanych Walking with
the Saints (towarzysz¹c œwiêtym)151  przez Beeson Divinity School, miêdzywy-
znaniowe seminarium ewangelikalne w Stanach Zjednoczonych. Tekst zaczyna
siê od Patryka (ok. 390-461), „biskupa i misjonarza Irlandii”, a koñczy na Bill
Wallach (1908-1950), „baptystycznym chirurgu i misjonarzu”. Powo³ywanie
siê na ekumenicznych mêczenników, tak¿e tych z XX stulecia, którzy zmarli
ze wzglêdu na sprawiedliwoœæ (np. Dietrich Bonhoeffer, Martin Luter King jr i
Oscar Romero) mo¿e byæ mocnym impulsem dla wspólnej modlitwy i wspól-
nego studium.

67. S¹ to widzialne znaki rosn¹cej konwergencji w rozumieniu chrzeœcijañ-
skich mêczenników jako przynale¿nych do ca³ego ludu Bo¿ego. Poci¹gaj¹ oni
wierz¹cych do Chrystusa a przez Chrystusa – do siebie.

150 For All the Saints, nr 306 (1931, 1935, 1958), Pilgrim Hymnal, The Pilgrim Press, Boston.
151 Walking with the Saints. A resource for worship and personal devotion, 2007-2008 (2007), Beeson

Divinity School, Samford University, Birmingham, Alabama.
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V. Si³a przemieniaj¹cych spotkañ

A ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz Duch ten sam. I ró¿ne s¹ pos³ugi,
lecz Pan ten sam. I ró¿ne s¹ sposoby dzia³ania, lecz ten sam Bóg,

który sprawia wszystko we wszystkich (1 Kor 12, 4-6).

68. Ka¿dy i ka¿da z nas mo¿e ¿ywo przypomnieæ sobie ludzi, których ¿ycie
zmieni³o siê przez doœwiadczenia lub spotkania z chrzeœcijanami innych tradycji
i którzy wskutek tego zajêli siê pojednawczymi celami ruchu ekumenicznego.
Gdy ludziom dzia³aj¹cym w ruchu ekumenicznym stawia siê pytanie, jak doszli
do aktywnego uczestnictwa lub co ich podtrzymuje, gdy pojawiaj¹ siê problemy,
wówczas opowiadaj¹ czêsto historie  swoich w³asnych spotkañ, które wp³ynê³y
na ich przemianê. „Gdy zetkn¹³em siê z chrzeœcijanami innych tradycji, moje
¿ycie uleg³o zmianie. Nigdy ju¿ nie bêdê taki sam. Moja wiara zosta³a wzboga-
cona i to by³o wielkie b³ogos³awieñstwo Bo¿e”. Stale na nowo s³yszymy podob-
ne œwiadectwa chrzeœcijan, którzy mówi¹ o pog³êbieniu swojej wiary i oddaniu
siê Chrystusowi przez te spotkania. Ta ludzka wymiana zachodzi wówczas, gdy
chrzeœcijanie ró¿nych tradycji zbieraj¹ siê razem w trudnych sytuacjach, np. jako
jeñcy wojenni, przeœladowane mniejszoœci lub osoby ocala³e z katastrof natural-
nych. Spotkania te mog¹ byæ krótkie i opatrznoœciowe lub s¹ one wynikiem po-
g³êbionych stosunków z nauczycielami  czy przyjació³mi.

69. Gdy chrzeœcijanie podejmuj¹ próbê poznania woli Boga w swoim ¿yciu i
¿yciu swoich Koœcio³ów, wówczas czuj¹ siê zwi¹zani z modlitw¹ Chrystusa,
„aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21). Ta modlitwa prowadzi wierz¹cych do rozli-
czenia siê z grzechami, przyczyniaj¹cymi siê do podzia³u wewn¹trz i miêdzy
cz³onkami wspólnoty oraz czyni podatnym na dzia³anie Ducha Œwiêtego, który
prowadzi chrzeœcijan do coraz g³êbszej wspólnoty. W tym miejscu otwartoœci i
wra¿liwoœci oraz w rozmowie z Bogiem w Trójcy Jedynym zaczyna siê dialog
nawrócenia. Nastêpuje przyznanie siê do lêków i konfrontacja z nimi. Wzrasta
zaufanie. Serce i zmys³y ulegaj¹ przemianie z ducha ekskluzywnego na inkluzyj-
ny. Przez Bo¿¹ ³askê ta przemiana ludzi przyczynia siê tak¿e do uzdrowienia
podzia³ów miêdzy Koœcio³ami ze wzglêdu na œwiat. Same Koœcio³y staj¹ siê
wówczas w coraz wiêkszym stopniu skutecznymi œwiadkami jednaj¹cej mocy
Ewangelii, czy gdy wzywaj¹ do wspó³czuj¹cych reakcji wobec osób z HIV i
AIDS lub gdy ³¹cz¹ siê ze sob¹ dla poparcia milenijnych celów rozwojowych.

70. ¯e ta przemiana stanie siê pojednawczym œwiadectwem poœród podzia-
³ów mo¿e siê wydarzyæ wówczas, gdy Chrystus wykorzysta w tym celu jedno
jedyne objawicielskie spotkanie. Jednak o wiele czêœciej taka przemiana jest
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procesem pog³êbiaj¹cych siê stosunków z chrzeœcijanami innych tradycji. Wie-
rz¹cy uczy siê s³uchaæ, doœwiadcza ból z powodu wyrz¹dzonej niegdyœ nie-
sprawiedliwoœci, zw¹tpienie z powodu podzia³u. BojaŸñ i strach ulegaj¹
zmniejszeniu; wzrasta ciekawoœæ i zainteresowanie. Zrozumienie i szacunek
wobec drugiego rozwijaj¹ siê do punktu, a¿ on lub ona staje siê przyjacielem
lub przyjació³k¹ Chrystusa. Wierz¹cy zaczynaj¹ siê dzieliæ z sob¹ zarówno da-
rami jak i zadaniami misji. Wiara dojrzewa, pog³êbia siê i zostaje wzbogacona.

71. W ten sposób chrzeœcijanie têskni¹ za uwidocznieniem jednoœci, któr¹
obdarza Chrystus  i której zapowiedzi¹ by³y nasze stosunki wzajemne; a my
zostajemy doprowadzeni do nowej odpowiedzialnoœci, polegaj¹cej na wspó³-
pracy z Bogiem i innymi chrzeœcijanami w procesie pojednania. Status quo
roz³amu nie jest ju¿ d³u¿ej do przyjêcia. Odkrywamy, ¿e to, co mo¿e byæ uczy-
nione wspólnie, daleko przewy¿sza to, co trzeba czyniæ oddzielnie. Ju¿ samo
dojœcie do tego wniosku jest objawieniem.

72. Pismo œw. jest bogate w historie ludzi, którzy zostali przemienieni i
których obraz drugiego uleg³ radykalnej zmianie – albo przez spotkanie z sa-
mym Chrystusem  lub przez dzia³anie Ducha Œwiêtego w ludzkich interak-
cjach. Na przyk³ad, gdy Samarytanka spotka³a Jezusa przy studni, sk¹d bra³a
wodê, jej rozmowa z Nim zmieni³a jej ca³e ¿ycie i mia³a wp³yw tak¿e na wie-
lu w jej wsi. Jednoczeœnie otworzy³y siê oczy uczniów Chrystusa, by widzieæ
Samarytan, którzy uchodzili za obcych, jako braci i siostry (J 4, 7-42). Gdy
uczniowie chcieli usun¹æ na bok dzieci, Jezus wprowadzi³ je do krêgu i po-
wiedzia³: „do takich nale¿y Królestwo Niebios” (Mt 19, 14). W innym podo-
bieñstwie Jezus odpowiada na pytanie: „Kto jest moim bliŸnim?” powo³uj¹c
siê na nieprawdopodobny przyk³ad mi³osiernego Samarytanina  (£k 10, 29-
37). A daj¹c swoim uczniom wielkie przykazanie: „abyœcie siê wzajemnie
mi³owali, jak Ja was umi³owa³em”, pos³uguje siê jêzykiem przyjaŸni dla opi-
sania relacji tych, którzy gorliwie naœladuj¹ Jego mi³oœæ, przynosz¹c dobre i
trwa³e owoce (J 15, 12-17).

73. Naœladowcy Jezusa we wczesnym Koœciele uczyli siê  coraz wiêcej na
temat istoty koinonia – prawdziwej wspólnoty – przez przemieniaj¹ce spotka-
nia ze zmartwychwsta³ym Chrystusem i z sob¹. Gdy Piotr zosta³ postawiony
przed kwesti¹, dlaczego poszed³ do nieobrzezanych i z nimi jad³, odpowie-
dzia³: „Jak¿e ja mog³em przeszkodziæ Bogu (…) Tak wiêc i poganom da³ Bóg
upamiêtanie ku ¿ywotowi” (Dz 11, 17-18). Gdy Pawe³ i Barnaba wrócili do
Jerozolimy, by naradziæ siê nad tym, czy powinny byæ ró¿nice miêdzy judeo- i
poganochrzeœcijanami,  uczynili to podczas spotkania z aposto³ami i starszymi.
Doszli do wniosku, ¿e obrzezanie i przestrzeganie prawa Moj¿eszowego nie
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jest konieczne, „Wierzymy przecie¿, ¿e zbawieni bêdziemy przez ³askê Pana
Jezusa, tak samo jak i oni” (Dz 15, 11). By³ to wielki „czyn ekumeniczny”,
który ustanowi³ idea³ dla podzielanej odpowiedzialnoœci w duchu Chrystusa.

74. To zobowi¹zanie nie jest pozbawione ryzyka i obaw zarówno w odnie-
sieniu do ludzi jak i instytucji. Nastêpuj¹ce przyk³ady pokazuj¹, ¿e obawy po-
jawiaj¹ siê, gdy ludzie nawi¹zuj¹ stosunki ekumeniczne: ludzie boj¹ siê, ¿e
swojej w³asnej wiary nie znaj¹ dostatecznie dobrze, by j¹ objaœniaæ lub, gdy to
konieczne, broniæ. Gdy chrzeœcijanie pochodz¹ z tradycji, która nie zawsze
praktykowa³a czytanie Biblii przez œwieckich, wówczas mog¹ siê oni czuæ
onieœmieleni przez tych, którzy wywodz¹ siê z tradycji, która tak¹ praktykê
wspiera³a w swojej historii. Obawiaj¹ siê mo¿e tego, co im nieznane, bo mo¿e
ich wyrwaæ z ich strefy komfortowej. Boj¹ siê po prostu zmiany i przepe³nia
ich troska, która towarzyszy wzrostowi i rozwojowi. Mo¿e kieruje nimi obawa,
¿e utrac¹ lub zdradz¹ swoj¹ konfesyjn¹ to¿samoœæ, gdy zaczn¹ siê zastanawiaæ
nad innym ni¿ ich w³asne nauczanie. Byæ mo¿e boj¹ siê wch³oniêcia. Byæ
mo¿e bêd¹ musieli zrezygnowaæ z to¿samoœci, któr¹ zbudowali przez odgra-
dzanie siê od innych.

75. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych obaw jest bojaŸñ. Jednak
chrzeœcijanie wierz¹, ¿e „doskona³a mi³oœæ usuwa bojaŸñ” (1 J 4, 18). Na przy-
k³ad Matka Teresa, która troszczy³a siê bez obawy o ludzi wszelkiego pocho-
dzenia, powiedzia³a kiedyœ: „przez krew jestem Albank¹; moja przynale¿noœæ
pañstwowa jest indyjska; w moim sercu nale¿ê do Chrystusa”. Chrzeœcijanie
uzyskuj¹ swe bezpieczeñstwo na podstawie przekonania, ¿e ich prawdziwa
to¿samoœæ jest zakorzeniona w Bogu, który jest znany przez Chrystusa w Du-
chu Œwiêtym.

76. Ludzie, dla których ekumeniczne spotkania oznacza³y wyzwanie i wzbo-
gacenie, mówi¹ w jaki sposób ich ¿ycie modlitewne zosta³o pog³êbione, o¿y-
wione i wzbogacone. Opowiadaj¹, ¿e w innym œrodowisku liturgicznym czuj¹
siê dobrze, chocia¿ posiadaj¹ ustalon¹ tradycjê, któr¹ nazywaj¹ swoim domem.
Wiedz¹, ¿e „œpiewaæ pieœni znaczy modliæ siê dwukrotnie” i z entuzjazmem
œpiewaj¹ pieœni wywodz¹ce siê z wielu tradycji. Ludzi wywodz¹cych siê z
wielu tradycji, kultur, ras i miejsc nazywaj¹ swoimi przyjació³mi. Przeto bacz¹
na potrzeby œwiata z wyczuciem litoœci i sprawiedliwoœci, opartym na dialogu
z wieloma chrzeœcijanami. Korzystaj¹ z nauk i pism wszystkich chrzeœcijañ-
skich nauczycieli i s¹ pod wp³ywem wszystkich tradycji duchowych. W ten
sposób chrzeœcijanie poœwiadczaj¹ moc przemieniaj¹cych spotkañ z braæmi i
siostrami w wierze, i to niezale¿nie, czy mieszkaj¹ przy tej samej ulicy czy
gdziekolwiek indziej w œwiecie.
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VI. Praktyczne mo¿liwoœci dla Koœcio³ów
– kilka zaleceñ dla organizacji  patronackich

A wszystko to jest z Boga, który nas pojedna³ z sob¹ przez Chrystusa
i poruczy³ nam s³u¿bê pojednania (por. 2 Kor 5, 16-21).

77.  Wspólna Grupa Robocza kieruje nastêpuj¹ce praktyczne zalecenia pod
adresem Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan a za ich poœrednictwem do wszystkich Koœcio³ów w celu odzyskania i
umocnienia duchowych korzeni ekumenii. Lista ta ma zachêciæ do dalszych
kreatywnych  idei i akcji wewn¹trz i miêdzy Koœcio³ami.

A. Mo¿liwoœci wspólnej modlitwy

 Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan od ponad 100 lat przyczynia³
siê do rozwoju modlitwy o jednoœæ. WGR zaleca tê praktykê i potwierdza
inicjatywy miêdzynarodowej grupy planowania w sprawie przygotowywania
materia³ów, które odpowiadaj¹ potrzebom dzieci, m³odzie¿y i m³odym doro-
s³ym. WGR zaleca dalej, ¿eby regionalni i lokalni organizatorzy mieli œwie¿e
spojrzenie na materia³ przygotowawczy i przywi¹zywali wiêksz¹ wagê do
mo¿liwoœci wejœcia przez modlitwê i rozmowê w wymianê doœwiadczeñ du-
chowych152. Mog³oby to oznaczaæ podjêcie prostej kwestii w celu zachêcenia
do dialogu przed lub po nabo¿eñstwie modlitewnym, albo wspólne prace bi-
blijne lub mo¿e zaproponowanie uczestnikom architektoniczn¹ przechadzkê
po budynku koœcielnym, w którym ma odbyæ siê nabo¿eñstwo. S¹ to tylko
niektóre mo¿liwe przyk³ady, które jednak wskazuj¹ cel, jak mo¿na powi¹zaæ
z sob¹ modlitwê i spotkanie ekumeniczne. Koœcio³y musz¹ stworzyæ wiêcej
przestrzeni,  by pomóc ludziom we wzajemnej wymianie doœwiadczeñ reli-
gijnych i tradycji.

 Koœcio³y winny znaleŸæ nowe drogi wspierania regularnego u¿ywania
Ekumenicznego Kalendarza Modlitw Przyczynnych, wprowadzonego w 1978
r. przez Wiarê i Ustrój na posiedzeniu w Bangalur. Wydzia³y informacji ró¿-
nych denominacji mog³yby byæ pomocne przy rozpowszechnianiu i wspieraniu
tej inicjatywy.

152 Walter Kardinal Kasper (2007), Wegweiser Ökumene und Spiritualität; Verlag Herder, Freiburg – Ba-
sel – Wien 2007.
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 Poniewa¿ chrzeœcijanie dziel¹ z sob¹ g³êbok¹ mi³oœæ do Pisma Œwiête-
go, spotykanie siê wyznawców  ró¿nych tradycji stwarza szczególn¹ okazjê
do nabo¿nego s³uchania S³owa Bo¿ego i wspólnej refleksji nad jego znacze-
niem. Do tego nale¿y zachêcaæ i to podczas organizowanych spotkañ lub w
szczególnych okresach roku liturgicznego, gdy chrzeœcijanie gromadz¹ siê na
wspólnych pracach biblijnych, byæ mo¿e nale¿y siê pos³u¿yæ klasyczn¹ me-
tod¹, jak lectio divina. Szczególnie odpowiedni¹ okazja móg³by byæ Wielki
Pi¹tek z ekumenicznie ukszta³towan¹ procesj¹ drogi krzy¿owej (via crucis);
dzia³o siê tak z okazji zaproszenia przez papie¿a przedstawicieli i przedstawi-
cielek innych tradycji chrzeœcijañskich do zaprezentowania medytacji nad cier-
pieniem Jezusa; przy okazji zaprosi³ te¿ innych chrzeœcijan do uczestnictwa w
procesji. Pod tym wzglêdem powstaj¹ tutaj wspania³e mo¿liwoœci wspó³pracy
na p³aszczyŸnie lokalnej.

 Na wszystkich p³aszczyznach winno siê zachêcaæ Koœcio³y, by korzysta-
³y z ka¿dej sposobnoœci przeprowadzania podczas spotkañ ekumenicznych
sonda¿y, czy modlitwy o jednoœæ s¹ regularn¹ czêœci¹ sk³adow¹ nabo¿eñstwa,
w jakiej mierze wierz¹cy uœwiadamiaj¹ sobie ekumeniczne intencje i skutki
tych modlitw oraz jak uczestnicy tych spotkañ przyczyniaj¹ siê do pog³êbiaj¹-
cej œwiadomoœci praktykowania modlitwy o jednoœæ w swoim w³asnym œrodo-
wisku.

 Rosn¹c¹ – mo¿e wart¹ naœladowania – praktyk¹ wœród chrzeœcijan jest
powi¹zanie modlitwy i postu, nie koniecznie tylko w okresie postu, gdy przy-
pominamy sobie o czterdziestu dniach, które Jezus poszcz¹c i modl¹c siê spê-
dzi³ na pustkowiu. Praktyka kieruje siê raczej tendencj¹ wczesnego Koœcio³a
do poœwiêcenia d³u¿szego czasu modlitwie i postowi przed wspólnym przejê-
ciem wa¿nych zadañ misyjnych.

B. Mo¿liwoœci ekumenicznego œwiadectwa

 Jednym ze zwyczajów ruchu ekumenicznego w XX stuleciu by³o wysy-
³anie ma³ych delegacji chrzeœcijan reprezentuj¹cych wiele ró¿nych tradycji na
odwiedziny u braci i sióstr w Chrystusie w celu poœwiadczenia solidarnoœci,
uczestniczenia w nadzwyczajnych spotkaniach i uczenia siê jedni od drugich.
Podczas tych spotkañ praktykowana jest szeroko rozumiana goœcinnoœæ. Daj¹c
ruchowi ekumenicznemu ludzkie oblicze, chrzeœcijanie s¹ prowadzeni przez
Ducha Œwiêtego do rozumienia siebie w nowy sposób i przekazywania tego
rozumienia swoim Koœcio³om i wspólnotom w ojczyŸnie. WGR zaleca ten
zwyczaj Koœcio³om do szerszego wykorzystania w lokalnym i krajowym jak
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równie¿ w miêdzynarodowym œrodowisku. Rzymskokatolicki zwyczaj odby-
wania œwiatowych dni m³odzie¿y zachêca do rozszerzenia tej praktyki na
ekumeniczne delegacje m³odzie¿owe. Ekumeniczne motywy dzia³ania w
przypadku tej praktyki winny byæ eksponowane dla podniesienia wartoœci
tych wizyt.

 Wszyscy ludzie, którzy doœwiadczyli przemieniaj¹c¹ moc spotkañ eku-
menicznych winni byæ zachêceni do uwa¿ania siebie za œwiadków i gotowi
do z³o¿enia œwiadectwa, jak ich doœwiadczenia z innymi chrzeœcijanami sta³y
siê b³ogos³awieñstwem  i pog³êbi³y ich w³asne korzenie duchowe. „Nigdy
nie bêdziesz ju¿ taki sam, gdy wzi¹³eœ udzia³ w ekumenicznym spotkaniu”.
Organizatorów nale¿y zachêcaæ, by  na zakoñczenie takich spotkañ wzy-
wali ludzi do dzielenia siê tym dobrym orêdziem z innymi we w³asnym kon-
tekœcie.

C. Mo¿liwoœci zaoferowania ekumenicznej goœcinnoœci

 Chocia¿ istniej¹ce podzia³y miêdzy Koœcio³ami przynosz¹ ze sob¹
przeszkody dla par ¿yj¹cych w ma³¿eñstwach mieszanych oraz ich rodzin,
duchowni – zw³aszcza podczas chrztów, œlubów i pogrzebów – maj¹ mo¿li-
woœæ okazywania goœcinnoœci i kszta³towania tych czynnoœci tak, ¿e nie na-
rusz¹ w³asnej tradycji i nie zaszokuj¹ wierz¹cych. Teologiczni instruktorzy
winni zwa¿aæ na tê potrzebê, gdy kszta³c¹ kandydatów do urzêdu duchowne-
go. Spotkania w zakresie dokszta³cania duchownych daj¹ te¿ sposobnoœæ po-
magania klerowi w szczególnych kontekstach, poruszania, z umiejêtnoœci¹
wczuwania siê, konkretnych problemów pastoralnych, które wynikaj¹ z ma³-
¿eñstw mieszanych.

 Inn¹ mo¿liwoœæ wspólnego modlenia i uczenia siê od siebie stwarza
uczestnictwo w nabo¿eñstwach odprawianych w tradycji liturgicznej ekume-
nicznego partnera i doœwiadczania w ten sposób, jak ten inny siê modli. Dla
poprawienia ekumenicznego po¿ytku takich doœwiadczeñ parafie partnerskie
powinny braæ udzia³ w planowaniu przygotowawczym. W ten sposób wys³ana
delegacja poczuje siê mile widziana i rozpoznana przez parafiê przyjmuj¹c¹.
Cel wizyty mo¿e byæ przedstawiony w perspektywie ekumenicznej, odpowied-
nia pomoc zaoferowana, tak ¿e goœcie bêd¹ mogli wszystko zrozumieæ i w pe³-
ni uczestniczyæ w nabo¿eñstwie. Poza tym mog¹ byæ zaproponowane rozmo-
wy po nabo¿eñstwie, tak aby goœcie mieli mo¿liwoœæ wypowiedzenia siê w ra-
mach dialogu, co prze¿yli. Taka forma by³aby odpowiednia zarówno dla
m³odzie¿y jak i dla doros³ych.
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 Rosn¹ca liczba ludzi wszystkich grup wiekowych i nie tylko z krajów
uprzemys³owionych uczestniczy w pielgrzymkach i podró¿ach edukacyjnych,
odbywanych czêsto w grupach. Wielu ludzi ciekawi¹ inne miejsca, ludzie, kul-
tury i tradycje religijne. S¹ ¿¹dni wiedzy. Gdy wracaj¹ do domu, s¹ ¿ywo zain-
teresowani dzieleniem siê swoimi doœwiadczeniami z innymi ludŸmi. Niekiedy
chrzeœcijanie reaguj¹ na zaproszenia instytucji koœcielnych do z³o¿enia wizyt
koœcielnych – pielgrzymek – w konkretnych œwiêtych miejscach, np. w Ziemi
Œwiêtej (w  tej i podobnych sytuacjach, w których Koœcio³y ¿yj¹ i egzystuj¹ „w
sytuacji utrapienia”, mog³oby byæ szczególnie pomocne zaoferowanie rozmów
przygotowawczych na temat kontekstu i sytuacji odwiedzanego kraju). Te
miejsca s¹ czêsto czêœci¹ naszego wspólnego duchowego dziedzictwa. Tutaj
ruch ekumeniczny ma sposobnoœæ do refleksji nad duchowymi korzeniami
ekumenii.  Dla osi¹gniêcia tego celu konieczne by³yby ró¿ne elementy: œwia-
dome starania w³¹czenia chrzeœcijan ró¿nych tradycji do doœwiadczeñ podró¿-
niczych, ekumenicznie informuj¹cy i kulturo wra¿liwy przewodnik, starannie
opracowany i uporz¹dkowany program i specyficzny cel spotkania chrzeœcijan
na odwiedzanym terenie, by wspieraæ dialog i wymianê darów duchowych w
sensie biblijnym, ¿e chrzeœcijanie powo³ani s¹ do przyjmowania „jedni dru-
gich, jak i Chrystus przyj¹³ nas, ku chwale Boga” (Rz 15, 7). Wspólna Grupa
Robocza zaleca zbadanie mo¿liwoœci projektu pilota¿owego w sprawie piel-
grzymek do Ziemi Œwiêtej wraz z Forum Palestyna – Izrael ŒRK i Papiesk¹
Rad¹ ds. Duszpasterstwa Migrantów i Ludzi w Drodze.

D. Mo¿liwoœci zaanga¿owania programowego

 Biblia jest wi¹¿¹cym tekstem, wspólnym dla wszystkich chrzeœcijan,
przeto oferuje ona wzajemnie wzbogacaj¹c¹ platformê dla wspólnego studium,
dialogu, refleksji i modlitwy. Ta praktyka jest ogólnie rozpowszechniona w
ekumenicznym kontekœcie. Tote¿ WGR zaleca i zachêca do takich praktyk w
ró¿nych okolicznoœciach. Uznajemy, ¿e Koœcio³y pos³uguj¹ siê ró¿nymi t³uma-
czeniami. Wariacje tekstowe mog¹ dawaæ sposobnoœæ dla nowego spojrzenia
na znaczenie danych tekstów i kontekstu, w którym teksty by³y pisane, gdy¿
wszystkie Koœcio³y d¹¿¹ do zachowania wiernoœci S³owu Bo¿emu. U¿ywanie
Biblii dla dzielenia siê wiar¹ i modlitwa jako podstawa praktykowania pobo¿-
noœci oferuj¹ siê dla spontanicznych lokalnie inicjowanych spotkañ.

 Wszyscy chrzeœcijanie, ale szczególnie ci, dla których spotkanie z chrze-
œcijanami z innych Koœcio³ów jest nowym lub œmia³ym doœwiadczeniem,
znajd¹ mo¿e sposobnoœæ do wspó³pracy w zakresie problemów dotycz¹cych
wspólnoty lub wspólnej misji, jak np. w programach wspieraj¹cych „sprawie-
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dliwoœæ, pokój i ochronê stworzenia”, aby w ten sposób dokonaæ otwarcia oraz
nauczyæ siê ceniæ drugiego przez wspóln¹ pracê i wspólne cele. Jednak¿e po-
tencjalna ekumeniczna korzyœæ zbyt czêsto zatraca siê, gdy instytucje odpo-
wiedzialne za stronê organizacyjn¹ nie szczególnie staraj¹ siê pomóc uczestni-
kom zrozumieæ religijn¹ motywacjê ich inicjatyw jak i le¿¹c¹ u podstaw jed-
noœæ w Chrystusie, któr¹ podzielaj¹ i która motywuje ich pracê.

E. Mo¿liwoœci ekumenicznej edukacji

 Wzywa siê osoby odpowiedzialne za kierowanie Koœcio³ami o otoczenie
trosk¹ ordynowanych i nieordynowanych osób, zw³aszcza m³odych ludzi, któ-
rzy maj¹ pewien potencja³ lub okazuj¹ zainteresowanie ekumenizmem, ¿eby
mogli poszerzyæ swoje ekumeniczne doœwiadczenie. Mo¿e to nast¹piæ przez
mianowanie ich cz³onkami delegacji lub umo¿liwienie im uczestnictwa w stu-
diach ekumenicznych w takich oœrodkach, jak Instytut Ekumeniczny w Bossey
(ŒRK), Instytut Studiów Ekumenicznych w Tantur, Centro Pro Unione, Wspól-
nota Corrymeela i Irish School of Ecumenics.  Istniej¹ce organizacje m³odzie-
¿owe mog¹ byæ pomocne w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów i kandy-
datek. Do nich zaliczaj¹ siê: ECHOS, „organ m³odzie¿owy” ŒRK, Chrzeœci-
jañski Œwiatowy Zwi¹zek Studentów, Syndesmos, œwiatowa wspólnota
m³odzie¿y prawos³awnej i katolickie organizacje m³odzie¿owe.

 W ten sam sposób, w jaki chrzeœcijañscy badacze upowszechniaj¹ wyni-
ki swoich badañ i perspektywy za poœrednictwem profesjonalnych organizacji,
tak¿e Koœcio³y powinny zachêcaæ swoich akademickich wspó³pracowników,
by ci wskazywali swoim studentom  w sposób ukierunkowany i jednoznaczny
na duchowe korzenie ekumenizmu oraz k³adli nacisk na znaczenie oczyszcza-
j¹cego rozliczenia przesz³oœci. Mo¿e siê to odbywaæ w ró¿ny sposób: przez
studium wszystkich chrzeœcijañskich tradycji duchowych, przez popieranie
udzia³u w inicjatywach ekumenicznych, takich jak np. Tydzieñ Modlitwy o
Jednoœæ Chrzeœcijan, umo¿liwienie studiuj¹cym uzyskanie stypendiów dla
edukacji ekumenicznej w ró¿nych instytutach, dyskusje i dni studiowania ró¿-
nych tematów ekumenicznych, wspólne dni skupienia dla studiuj¹cych, part-
nersko organizowane zapisy na kursy w szko³ach teologicznych oraz przez
wymianê wyk³adowców miêdzy seminariami i wydzia³ami teologicznymi ró¿-
nych tradycji.

78. Wspó³czeœni teologowie poœwiêcaj¹ wiele uwagi duchowym korzeniom
ekumenizmu. Niektóre wa¿ne dzie³a s¹ zestawione w poni¿szej bibliografii.
Wspólna Grupa Robocza zaleca je do dalszej lektury i studiów.
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VII. Wybór Ÿróde³

Ta lista ma mieæ raczej charakter zachêcaj¹cy i ilustratywny a nie wyczerpu-
j¹cy. Wybór zawiera kompendia, materia³y na temat wa¿nych konsultacji jak
równie¿ niektóre tytu³y  prac znacz¹cych postaci ruchu ekumenicznego.

Anastasios (Yannoulatos), arcybiskup, Facing the World: Orthodox Chri-
stian Essays on Global Concern, New York, St. Vladimir’s Press, 2003. –
Przytacza przekonuj¹ce powody, dla których prawos³awni chrzeœcijanie winni
anga¿owaæ siê w dialogu ekumenicznym.

Bartholomew, Ecumenical Patriarch, Remarks of His Holiness Ecumenical
Patriarch Bartholomew on the quest for unity of the Orthodox and Roman
Catholic Churches. In Speaking the Truth in Love – Theological and spiritual
exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew. Rev. Dr. John Chryssa-
vgis, ed., with foreword  by Dr. Rowan Williams, Archbishop of Canterbury,
New York, Fordham University Press, Orthodox Christianity and Contempora-
ry Thought, 2010. – Zawiera trzy elementy, które przyczyniaj¹ siê do pojedna-
nia: “¿arliwa modlitwa o jednoœæ”, “niezliczone akty mi³oœci, przebaczenia i
wzajemnego szacunku” oraz  “dialog teologiczny…za którego poœrednictwem
szukamy przewodnictwa Ducha, który zawiedzie nas do wszelkiej prawdy”.

Bria, Ion/Heller, Dagmar, eds., Ecumenical Pilgrims: Profile of Pioneers in
Christian  Reconciliation, WCC Publications, Geneva 1995. –  Przedstawia
sylwetki 50 ekumenicznych œwiadków XX stulecia.

Canadian Council of Churches, Liturgies for Christian Unity: The first hun-
dred years, 1908-2008, Ottawa, Les Editions Novalis, 2007. – Daje bogaty
wybór litugicznych Ÿróde³, które koncentruj¹ siê na uzdrowieniu podzia³ów
miêdzy Koœcio³ami chrzeœcijañskimi.

Ecumenical spirituality, [w:] The Westminster Dictionary of Christian Spi-
rituality, ed. Gordon S. Wakefield, Philadelphia, The Westminster Press, 1983,
ss. 15-127. – Mimo pojêcia “ekumeniczna duchowoœæ” w³aœciwy tekst daje
krótki, lecz rozleg³y opis ca³ego obszaru. Zawiera odpowiednie teksty biblijne,
teologiczn¹ podstawê („Bóg jest poœrednikiem pojednania: Chrystus jest œrod-
kiem”), rozumienie Koœcio³a, implikacje dla wspólnego ¿ycia (nawrócenie lub
przemiana serca w odniesieniu do chrzeœcijan z innych Koœcio³ów), miejsce
odnowy, pojednanie, nadziejê, znaczenie przyjaŸni chrzeœcijañskiej.
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Ewangelizacja, prozelityzm i wspólne œwiadectwo. Raport koñcowy czwar-
tej fazy  dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a niektórymi klasyczny-
mi Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i ich przywódcami (1990-1997), „Studia i
Dokumenty Ekumeniczne” 2003 nr 2 (53), ss. 119-160. – Mówi o „wzajem-
nym respekcie” i „g³êbszym rozumieniu znaczenia wiary w Jezusa Chrystusa”,
jakie uzyskali uczestnicy trwaj¹cego od 25 lat dialogu przez wzajemne relacje.

Raport koñcowy Komisji Nadzwyczajnej do spraw uczestnictwa Koœcio³ów
prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” 2003 nr 1 (52), ss. 72-123. – Przede wszystkim trzeba zwróciæ
uwagê na podrozdzia³ V mówi¹cy o wspólnej modlitwie (s. 81-84)  i za³¹cznik A
omawiaj¹cy „Zakres wspólnej modlitwy podczas zgromadzeñ ŒRK” (s. 92-105).

Gdrzelidze, Tamara/Dotti, Guido, eds., A Cloud  of Witnesses: Opportuni-
ties for ecumenical cooperation, WCC Publications, Geneva 2009. – Przedsta-
wia wyniki miêdzynarodowego sympozjum i zwraca uwagê na rosn¹c¹ œwia-
domoœæ, ¿e œwiadkowie wiary s¹ Ÿród³em inspiracji dla wszystkich Koœcio³ów.

In Gottes Händen.   Der ökumenische Fürbittkalender, Buch und Webseite
des ÖRK. – Zawiera pomoce dla modlitw przyczynnych. – „Modlitwy w imie-
niu i w solidarnoœci z innymi“.

Jan Pawe³ II, Encyklika Ut unum sint (o dzia³alnoœci ekumenicznej), War-
szawa 1995. – Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na czêœæ „Odnowa i nawró-
cenie” (&& 15-17). & 15 mówi o wzbogaceniu siê „o nowe przestrzenie, które
sk³aniaj¹ do dziêkczynienia Bogu w Trójcy Jedynemu” i rozszerzeniu siê „za-
kresu spraw, które domagaj¹ siê pokuty”.

Kasper, Walter Kardinal, Wegweiser Ökumene und   Spiritualität, Verlag
Herder, Freiburg – Basel – Wien 2007. – Niewielka ksi¹¿eczka, zarówno dla
œwieckich jak i duchownych, daje przegl¹d podstaw ekumenizmu duchowego.

Osterpredigt des heiligen Johannes Chrysostomus, http://www.abtei-niede-
raltaich.de/spiritualitaet/vaetertexte/osterpredigt-des-hl-johannes-chrysosto-
mus/ –  Jest odczytywana g³oœno w ka¿dej parafii prawos³awnej rano podczas
uroczystoœci wielkanocnej. Znana z przyk³adnego chrzeœcijañskiego wspó³czu-
cia i swego ducha mi³oœci bliŸniego.

Patriarchal- und Synodalenzyklika des Ökumenischen Patriarchats, 1920
„An die Kirchen Christi in der ganzen Welt“, [w:] Athanasios Basdekis, Or-
thodoxe Kirche und Ökumenische Bewegung. Dokumente – Erklärungen –
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Berichte 1900 – 2006, Verlage Lembeck/Bonifatius, Frankfurt/Paderborn
2006, s. 16-20. – Powszechnie uznana i formalna podstawa prawos³awnego
uczestnictwa w ruchu ekumenicznym.

Papieska Rada do Spraw Jednoœci Chrzeœcijan, Dyrektorium w sprawie re-
alizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu, „Communio. Miêdzynarodo-
wy Przegl¹d Teologiczny” 1994 nr 2 (80), s. 3-93. – & 25 zauwa¿a, ¿e „Eku-
menizm (…) siêga samych g³êbin duchowoœci chrzeœcijañskiej”.

Prayer in the Ecumenical Movement, Spirituals Ecumenism, Spirituality in
the Ecumenical Movement, [w:] Dictionary of the Ecumenical Movement, 2nd
edition, Nicolas Lossky et. al. (eds.), Geneva, WCC Publications, 2002, ss.
925-928, 1069-1070, 1070-1073. – Opiera siê na koncepcie naœladownictwa.
Duchowoœæ definiuje nastêpuj¹co: „Duchowoœæ (…) jest drog¹, któr¹ id¹ lu-
dzie, by zostaæ chrzeœcijanami, by wype³niæ swoje chrzeœcijañskie powo³anie.
Obejmuje ona urz¹d i s³u¿bê, relacje, styl ¿ycia, modlitwê i reakcjê na poli-
tyczne i spo³eczne otoczenie”. Sk³ada siê z definicji, kontekstów historycz-
nych, znamion Koœcio³a (jeden, œwiêty, katolicki i apostolski) oraz „skutków i
nowych badañ”.

„Prayer and Worship: Towards Conversion of the Heart” in the Ecumenical
Movement. An anthology of key texts and voices, Michael Kinnamon/Brian C.
Cope (eds.), Geneva, WCC Publications, 1997, ss. 497-525. –  Zawiera wypisy z
pojedynczych pism (Paul Couturier, Roger Schutz, Lukas Vischer, Desmond
Tutu), modlitwy ze spotkañ ekumenicznych (chrzeœcijañskie ruchy studentów,
zeszyty z nabo¿eñstw odprawianych podczas zgromadzeñ ogólnych ŒRK, litur-
gia z Limy), materia³ ze zgromadzeñ ekumenicznych (IV i V Œwiatowa Konfe-
rencja Wiary i Ustroju) i encyklikê Ut unum sint papie¿a Jana Paw³a II.

The Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in the Americas,
Pastoral Letter on the Occasion of the Third Christian Millennium, http/
www.scoba.us/resources/third_christian_millennium.html. – Zwróæ uwagê na
paragrafy 115-124 “Wspólnota uœwiêcenia i pojednania”, gdzie czytamy: “Za-
anga¿owanie Koœcio³a Prawos³awnego podczas poszukiwania pojednania
chrzeœcijan i przywracania chrzeœcijañskiej jednoœci Koœcio³ów jest wyrazem
naszej wiernoœci wobec Pana i Jego Ewangelii. Szukaj¹c pojednania podzielo-
nych chrzeœcijan, uczestniczymy w rzeczywistoœci w urzêdzie pojednania na-
szego Pana”.

Unitatis redintegratio – Dekret o ekumenizmie Soboru Watykañskiego II. –
Rozdzia³ II „Realizowanie ekumenizmu” stanowi podstawê rozumienia ducho-
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wych korzeni ekumenizmu Vaticanum II. Czêsto cytowane zdanie: „Rzeczywi-
sty ekumenizm nie istnieje bez wewnêtrznej przemiany”. Warte wspomnienia
s¹ tak¿e: „Chrystus wzywa pielgrzymuj¹cy Koœció³ do nieustannej reformy,
której Koœció³, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wci¹¿ potrzebuje”.
– „Niech pamiêtaj¹ wszyscy wyznawcy Chrystusa, ¿e tym bardziej rozwijaj¹
sprawê jednoœci chrzeœcijan, im bardziej staraj¹ siê wieœæ nieskazitelne ¿ycie
wed³ug Ewangelii”.

T³umaczenie: Karol Karski
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ZapowiedŸ zwo³ania Soboru i utworzenie Sekretariatu ds. Jednoœci Chrze-
œcijan spowodowa³y stopniow¹ zmianê w postawie Koœcio³a Rzymskokatolic-
kiego (KRK) wzglêdem Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), natomiast sama
Rada wykazywa³a pocz¹tkowo ostro¿noœæ wobec katolickich inicjatyw. Jej
Komitet Naczelny na posiedzeniu w sierpniu 1960 r., w którym wziê³o udzia³
dwóch obserwatorów katolickich, stwierdzi³: „Nale¿y z uznaniem powitaæ
fakt, ¿e dialog z Koœcio³em katolickim staje siê mo¿liwy (...) Trzeba jednak
przypomnieæ, ¿e utworzenie Sekretariatu nie oznacza, i¿ wyœwietlono któr¹-
kolwiek z podstawowych ró¿nic istniej¹cych miêdzy Koœcio³em Rzymskoka-
tolickim a Koœcio³ami zrzeszonymi w ŒRK”153.

We wrzeœniu 1960 r. dosz³o do nieoficjalnego spotkania w Mediolanie po-
miêdzy sekretarzem generalnym ŒRK i przewodnicz¹cym Sekretariatu ds. Jed-
noœci Chrzeœcijan. Omówiono wstêpnie sprawê zaproszenia obserwatorów ka-
tolickich na III Zgromadzenie Ogólne ŒRK w New Delhi oraz obserwatorów
Koœcio³ów nierzymskokatolickich na II Sobór Watykañski154. Zgromadzenie w
New Delhi (1961) wyrazi³o radoœæ z powodu obecnoœci obserwatorów katolic-
kich (piêciu) i z ogólnego kierunku przemian zachodz¹cych w Koœciele kato-
lickim, a nawi¹zuj¹c do trwaj¹cych obrad Zgromadzenia Ogólnego i zbli¿aj¹-
cego siê II Soboru Watykañskiego stwierdza³o: „Jeœli oka¿e siê (...) ¿e oba so-

153 World Council of Churches, Minutes and Reports of the Thirteenth Meeting of the Central Committee
in St. Adrews (Scotland), Geneva 1960, s. 105.

154 A. Bea, Der Ökumenismus im Konzil. Öffentliche Etappen eines überraschenden Weges, Freiburg-
Basel-Wien 1969, s. 49.
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bory nie obradowa³y przeciw sobie i ¿aden z nich nie szuka³ w³asnej korzyœci,
lecz pragn¹³ jedynie s³u¿yæ Panu Jezusowi Chrystusowi – niew¹tpliwie bêdzie
to wiele znaczy³o dla chrzeœcijañstwa i œwiata”155.

We wszystkich czterech sesjach Vaticanum II (1962-1965) uczestniczyli ob-
serwatorzy z ramienia ŒRK, którzy sk³adali jej Komitetowi Naczelnemu wni-
kliwe sprawozdania. W kwietniu 1964 r., tj. jeszcze przed og³oszeniem ency-
kliki „Ecclesiam suam” i Dekretu o ekumenizmie (DE) dosz³o w Mediolanie
do spotkania przedstawicieli obu stron. Starano siê odpowiedzieæ na pytanie:
jak¹ formê maj¹ przybraæ stosunki miêdzy KRK a ŒRK. Próbowano te¿ wyja-
œniæ, czy obaj partnerzy przez „ekumeniê” rozumiej¹ to samo156. W styczniu
1965 r., podczas obrad Komitetu Naczelnego ŒRK w Enugu (Nigeria), stwier-
dzono, ¿e  przyjêcie DE stworzy³o znamienn¹ sytuacjê: nie mo¿na ju¿ d³u¿ej
poprzestawaæ na uprzejmej i biernej koegzystencji, nadszed³ czas rozpoczêcia
dialogu miêdzy ŒRK a KRK157.

Oficjalne powo³anie do ¿ycia Wspólnej Grupy Roboczej (WGR) mia³o
miejsce w lutym 1965 r. w siedzibie ŒRK w Genewie. Na uroczystoœæ tê przy-
by³ osobiœcie kard. Augustyn Bea. W ten sposób stosunki miêdzy obydwoma
partnerami wesz³y w nowy etap. Powo³uj¹c WGR obie strony publicznie za-
manifestowa³y gotowoœæ sta³ych kontaktów i pog³êbiania wspólnoty ekume-
nicznej158. Trzy miesi¹ce póŸniej WGR zebra³a siê na pierwszym posiedzeniu.

WGR odby³a w pierwszym trzech latach swej pracy piêæ posiedzeñ i z³o¿y³a
dwa oficjalne sprawozdania (luty 1966 i sierpieñ 1967)159. Jej zadanie polega³o
w pierwszym rzêdzie na zbadaniu zasad i metod wspó³pracy. Pytanie, na które
mia³a znaleŸæ odpowiedŸ, brzmia³o: czy mo¿liwe jest cz³onkostwo KRK w
ŒRK? A mo¿e istniej¹ inne drogi wspó³dzia³ania w tym wszystkim, czego dzi-
siaj nie trzeba albo nie mo¿na robiæ oddzielnie? W drugim sprawozdaniu zna-
laz³o siê bardzo istotne sformu³owanie, ¿e istnieje tylko  j e d e n   ruch ekume-
niczny, któremu obaj partnerzy zobowi¹zani s¹ s³u¿yæ160.

W krótkim czasie osi¹gniêto porozumienie co do wspólnych nabo¿eñstw
podczas spotkañ ekumenicznych161, a przede wszystkim – wspólnego planowa-
nia Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Najdalej rozwinê³a siê wspó³-

155 Neu Delhi1961. Dokumentarbericht über die Dritte Vollversammlung des ÖRK, W. A. Visser ‚t Hooft
(red.), Stuttgart 1962, s. 13.

156 W. A. Visser ’t  Hooft, Die Welt war meine Gemeinde.Autobiographie, München 1972,  s. 400n; A.
Bea, dz. cyt., s. 127n.

157 World Council of Churches. Minutes and Reports of the Eighteenth Meeting of the Central Committee
in Enugu (Nigeria), Geneva 1965, s. 80n.

158 W.A. Visser ‘t Hooft, dz. cyt., s. 403; A. Bea, dz. cyt., s. 205nn.
159 Polski przek³ad obu sprawozdañ w: Watykan –Genewa. Zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej wspó³-

pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, K. Karski (red.),  s. 29-50.
160 Tam¿e, s. 39n.
161 Dokument: Wspólne nabo¿eñstwo podczas zgromadzeñ ekumenicznych (1966), tam¿e, s. 113-117.
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praca w dziedzinie etyki spo³ecznej. Wiosn¹ 1968 r. powsta³ Wspólny Komitet
KRK i ŒRK ds. Spo³eczeñstwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX) z siedzib¹ se-
kretariatu w Centrum Ekumenicznym w Genewie. Na jego czele stan¹³ katolik.
W tym samym roku zorganizowano w Bejrucie wielk¹ wspóln¹ konferencjê na
temat odpowiedzialnoœci Koœcio³a za problemy rozwoju ekonomicznego. Do-
sz³o do œciœlejszej wspó³pracy pomiêdzy katolickim Caritas Internationalis a
odpowiednim wydzia³em ŒRK. 12 teologów katolickich sta³o siê pe³nopraw-
nymi cz³onkami Komisji Wiara i Ustrój Koœcio³a ŒRK; by³o to mo¿liwe dziêki
posiadanemu przez Komisjê autonomicznego statusu w ramach Rady162.

Sprawa rozwoju stosunków z Koœcio³em katolickim by³a jednym z g³ów-
nych tematów obrad IV Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Uppsali (1968). Wa-
tykan przys³a³ na obrady czternastu obserwatorów, ponadto przyby³o wielu go-
œci, doradców i dziennikarzy. Przy ró¿nych okazjach, zw³aszcza w rozmowach
prywatnych, podnoszono sprawê cz³onkostwa. O. Roberto Tucci (ur. 1921), je-
zuita, poruszy³ tê kwestiê w przemówieniu i choæ nie ukrywa³ trudnoœci, to
jednak stwierdzi³ wyraŸnie, ¿e eklezjologia katolicka nie wyklucza mo¿liwoœci
przyst¹pienia Koœcio³a katolickiego do ŒRK163.

Kwestii cz³onkostwa nie omin¹³ tak¿e Pawe³ VI podczas swojej wizyty w
siedzibie ŒRK w Genewie w 1969 r. Papie¿ stwierdzi³: „Z ca³¹ bratersk¹ szcze-
roœci¹ nie uwa¿amy, by pytanie co do udzia³u Koœcio³a katolickiego w Radzie
by³o do tego stopnia dojrza³e, ¿eby móc na nie udzieliæ pozytywnej odpowie-
dzi. Mieœci ono w sobie powa¿ne sprzecznoœci teologiczne i duszpasterskie; w
konsekwencji wymaga pog³êbionych studiów i zobowi¹zuje do odbycia drogi,
która – uczciwie mówi¹c – mo¿e byæ d³uga i trudna”164.

Gdy Pawe³ VI wyg³asza³ powy¿sze s³owa, w³aœnie rozpoczyna³a dzia³al-
noœæ specjalna podkomisja, której powierzono zadanie zbadania teologicznych,
administracyjnych i duszpasterskich konsekwencji cz³onkostwa oraz formy re-
alizacji tego przedsiêwziêcia. Po trzyletniej pracy przedstawi³a ona obszerny
dokument w sprawie mo¿liwoœci i nastêpstw wynikaj¹cych z przyst¹pienia
KRK do Rady. Z trzech form wspólnoty, jakie w ogóle by³y brane pod uwagê,
dokument uznawa³ za „krok najbardziej realistyczny” cz³onkostwo charaktery-
zuj¹ce siê „aktywnym zaanga¿owaniem konferencji episkopalnych”. Wœród
przeszkód wymienia³: ró¿n¹ moc obowi¹zuj¹c¹ oœwiadczeñ wydawanych
przez obie strony, wyj¹tkow¹ pozycjê papie¿a, status prawny Stolicy Apostol-
skiej i rolê nuncjuszy. W konkluzji stwierdzono, ¿e „ustalenie ju¿ teraz terminu

162 Bericht aus Uppsala 1968. Offizieller Bericht über die Vierte Vollversammlung des ÖRK, Uppsala,
4.-20. Juli 1968, N. Goodall, W. Müller-Römheld (red.), s. 144, 366nn, 392.

163 R. Tucci, Ruch Ekumeniczny, Rada Ekumeniczna Koœcio³ów i Rzymski Koœció³ Katolicki, „Novum”,
Warszawa 1968 nr 10, s. 29-38.

164 Cyt. za: „Novum”, 1969 nr 7-8, s.24.
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przyst¹pienia Koœcio³a katolickiego do Rady by³oby posuniêciem niereali-
stycznym. Nie nale¿y wiêc oczekiwaæ, ¿e taki wniosek zostanie postawiony w
najbli¿szym czasie”165. Od opublikowania tego dokumentu (1972) sprawa
cz³onkostwa nie by³a ju¿ nigdy przedmiotem powa¿nych debat miêdzy oby-
dwoma partnerami.

Swoj¹ dzia³alnoœæ WGR podsumowuje w publikowanych co kilka lat spra-
wozdaniach. Trzecie oficjalne sprawozdanie ukaza³o siê w 1971 r. czwarte – w
1975 r., pi¹te – w 1983 r.166, szóste – w 1990 r.167, siódme – w 1998 r.168, ósme
– w 2005 r.169, dziewi¹te – w 2013 r. £atwo zauwa¿yæ, ¿e od czwartego spra-
wozdania wszystkie kolejne ukazywa³y siê na krótko przez Zgromadzeniem
Ogólnym ŒRK. Gremium to, podobnie zreszt¹ jak posiedzenie plenarne Papie-
skiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan obraduj¹ce w pobli¿u tego terminu, usto-
sunkowuje siê do przed³o¿onego sprawozdania. Wraz z ka¿dorazowym Zgro-
madzeniem Ogólnym koñczy siê te¿ mandat nierzymskokatolickich cz³onków
WGR, tak ¿e zachodzi potrzeba mianowania nowego sk³adu. To samo czyni
strona katolicka.

Z perspektywy niemal piêædziesiêciu lat, jakie up³ynê³y od nawi¹zania ofi-
cjalnych stosunków pomiêdzy ŒRK i KRK mo¿na powiedzieæ, ¿e dziêki pod-
jêtej wspó³pracy obchody dorocznego Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœci-
jan  odbywaj¹ siê na ca³ym œwiecie wed³ug wspólnego programu ramowego.
Przy aktywnym wspó³dzia³aniu teologów katolickich, cz³onków Komisji
„Wiara i Ustrój” ŒRK, powsta³ dokument konwergencji w sprawie „Chrztu,
Eucharystii i pos³ugiwania duchownego”, uchodz¹cy za najwiêksze dotych-
czas osi¹gniêcie dialogu multilateralnego na szczeblu œwiatowym. Wspó³praca
miêdzy Watykanem a Genew¹, która jest ró¿norodna i wielostronna, uk³ada siê
najlepiej w takich dziedzinach, jak wiara i ustrój, misja i ewangelizacja, eduka-
cja teologiczna, dialog miêdzyreligijny.

  Z inicjatywy WGR powsta³o wiele cennych dokumentów studyjnych, do-
tycz¹cych nastêpuj¹cych  zagadnieñ: Dialog ekumeniczny (1967); Wspólne
œwiadectwo i prozelityzm (1970); Katolickoœæ i apostolskoœæ (1970); Ku wy-
znawaniu wspólnej wiary (1980); Wspólne œwiadectwo (1981)170; Koœció³ lo-
kalny i uniwersalny (1990); Pojêcie „hierarchia prawd” – interpretacja ekume-

165 Pattern of Relationships between the Roman Catholic Church and the World Council of Churches,
“The Ecumenical Review” 1972 nr 3, s. 247nn.

166 Polski przek³ad trzeciego, czwartego i pi¹tego sprawozdania w: Watykan-Genewa…, dz. cyt.,
s. 51-112.

167 Polski przek³ad: SiDE 1992 nr 2, s. 47-69.
168 Polski przek³ad: tam¿e, 1999 nr 1, s. 81-121.
169 Polski przek³ad: tam¿e, 2006 nr 1-2, s. 122-158.
170 Wymienione dokumenty ukaza³y siê w przek³adzie polskim w: Watykan-Genewa…, dz. cyt.,

s. 117-199.
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niczna (1990)171; Formacja ekumeniczna. Refleksje i sugestie ekumeniczne
(1993)172; Dialog ekumeniczny na temat kwestii moralnych – potencjalne Ÿró-
d³a wspólnego œwiadectwa lub podzia³u (1995); Wyzwanie prozelityzmu a po-
wo³anie do wspólnego œwiadectwa (1995)173; Implikacje eklezjologiczne i eku-
meniczne wspólnego chrztu (2005), Istota i cel dialogu ekumenicznego (2005),
„Zainspirowani t¹ sam¹ wizj¹”: udzia³ Koœcio³a rzymskokatolickiego w krajo-
wych i regionalnych radach Koœcio³ów (2005)174.

Nie powiod³a siê próba stworzenia wspólnego organu inicjuj¹cego i realizu-
j¹cego programy o charakterze polityczno-spo³ecznym. SODEPAX na ¿ycze-
nie Watykanu zakoñczy³ dzia³alnoœæ w 1981 r. Siedem lat póŸniej ten sam los
spotka³ Wspóln¹ Grupê Doradcz¹ ds. Myœli i Dzia³ania Spo³ecznego. Z od-
mow¹ Watykanu spotka³a siê te¿ propozycja przejêcia pe³nej wspó³odpowie-
dzialnoœci za organizowane przez ŒRK w Seulu Œwiatowe Zgromadzenie na
rzecz Sprawiedliwoœci, Pokoju i Integralnoœci Stworzenia (1990); przedstawi-
ciele Koœcio³a katolickiego wziêli udzia³ w tym wydarzeniu nie jako oficjalni
delegaci, lecz jako eksperci i doradcy.

Z perspektywy czasu, jaki up³yn¹³, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e KRK przy-
wi¹zuje wiêksze znaczenie do dwustronnych dialogów teologicznych, które
prowadzi z niemal wszystkimi znacz¹cymi Koœcio³ami i Wspólnotami koœciel-
nymi, ni¿ do dialogu multilateralnego uprawianego z ŒRK.

Mimo trudnoœci i ograniczeñ w dalszym ci¹gu zachowuj¹ aktualnoœæ s³owa
Paw³a VI, który nazwa³ kiedyœ stosunek KRK do ŒRK stosunkiem „solidarno-
œci braterskiej”, a to oznacza nie tylko wspó³pracê, lecz tak¿e wspóln¹ refleksjê
i modlitwê.

Karol Karski

171 Oba dokumenty: SiDE 1992 nr 2, s. 69-93.
172 Tam¿e, 1994 nr 2, s. 69-76.
173 Oba dokumenty: tam¿e, 1996 nr 2, s. 123-148.
174 Trzy wymienione dokumenty: tam¿e, 2006 nr 1-2, s. 172-265.
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ANDRZEJ GRZEGORCZYK
(1922 – 2014)

Zmar³ 20 marca 2014 roku, urodzi³ siê 22 sierpnia roku 1922. Tak, to nie
literówka: naprawdê umar³ maj¹c prawie 92 lata, choæ wygl¹da³ wtedy raczej
na 50. Zawsze wyprostowany i zawsze prostolinijny: nonkonformista ¿elazny,
pryncypialny do granic dziwactwa. Zawsze powa¿ny, z trosk¹ na twarzy, nie
pamiêtam go uœmiechniêtego.

¯ycie doros³e zacz¹³ w powstaniu warszawskim, gdzie zosta³ ranny, potem
na studiach filozoficznych. Przez dwa lata by³ asystentem profesora Tatarkie-
wicza, ale doktoryzowa³ siê z matematyki i zas³yn¹³ w œwiecie jako logik. W
œwiatowej literaturze funkcjonuje termin „hierarchii Grzegorczyka”, jego pod-
rêczniki by³y t³umaczone na angielski, francuski, rosyjski. Z czasem wróci³ do
filozofii mniej matematycznej, zaj¹³ siê etyk¹. Teoretycznie i bardziej prak-
tycznie: jako konsekwentny katolik, cz³onek warszawskiego KIK-u, by³ po
pierwsze autentycznym ekumenist¹. Jako jeden z pierwszych Polaków dotar³
do Taizé i mia³ czêsty kontakt z t¹ wspólnot¹, ale równie¿ z prawos³awiem:
przyjaŸni³ siê z wybitnym polskim teologiem tego wyznania, profesorem Je-
rzym Klingerem, te¿ z niezwyk³ym Rosjaninem, ojcem Aleksandrem Mie-
niem, wielkim duszpasterzem ludzi spoza Cerkwi. Wed³ug mnie najbardziej
jednak zas³u¿y³ siê chrzeœcijañskiemu pojednaniu publikacj¹ w „Wiêzi” (nr 12
z r. 1965) pod tytu³em „Nasi bracia mariawici”. Artyku³em tym dokona³ prze-
³omu w rzymskokatolickim spojrzeniu na to wyznanie, jedyne o genezie ca³ko-
wicie polskiej, do tamtego czasu (a zdarza siê to tak¿e dzisiaj) ohydnie atako-
wane.

By³ równie gor¹cym zwolennikiem idei walki bez przemocy, „non violen-
ce”. Organizowa³ przyjazdy do Polski zagranicznych ekspertów w tej dziedzi-



ANDRZEJ GRZEGORCZYK

235

nie, w szczególnoœci Jeana Gossa z Wiednia, który z jego inicjatywy spotka³
siê z Lechem Wa³ês¹ na samym pocz¹tku istnienia „Solidarnoœci”. W 1991
roku, zaraz po upadku ZSRR, Grzegorczyk zorganizowa³ miêdzynarodowe
sympozjum o „non violence” w Moskwie, z udzia³em wielu wybitnych repre-
zentantów tego ruchu z ca³ego œwiata.

W ka¿dym konflikcie usi³owa³ zajmowaæ postawê œrodkow¹, pojednawcz¹.
Zajrza³em do jego ksi¹¿ki „Schematy i cz³owiek” (Biblioteka „Wiêzi” 1963)
sprzed pó³ wieku i znalaz³em tam wyjaœnienia dobrze pokazuj¹ce go jako filo-
zofa, logika, zaanga¿owanego jednak bardzo praktycznie.

„Myœlê, ¿e trwa³¹ podstaw¹ tolerancji mo¿e byæ tylko przekonanie o istnie-
niu relatywizmu prawdziwoœci zdania w stosunku do posiadanej struktury po-
jêciowej. Jeœli bowiem przyj¹æ, ¿e jesteœmy jednakowi pod ka¿dym wzglêdem,
¿e operujemy tymi samymi pojêciami, to wtedy z naszych dwóch zdañ
sprzecznych tylko jedno jest prawdziwe. (...) Z przekonania o jednorodnoœci
struktury pojêciowej p³ynie wiêc nietolerancja i dyskryminacja przeciwników
w sposób ca³kowicie naturalny. St¹d ludzie przekonani o wy³¹cznoœci jednej
struktury pojêciowej, dyktowanej przez pewn¹ filozofiê lub doktrynê, s¹ z na-
tury nietolerancyjni i fanatyczni. Jeœli wyra¿aj¹ siê w sposób tolerancyjny, s¹
to zewnêtrzne objawy kurtuazji, sztuczne i eufemistyczne, kryj¹ce w g³êbi po-
gardê dla nieposiadaj¹cego prawdy. Postawa czêsto spotykana w stosunku do
innowierców”. S³owa te ka¿dy ekumenista zapamiêtaæ powinien, raczej po
prostu ka¿dy cz³owiek.

Jan Turnau
Nieznacznie rozszerzony tekst, opublikowany w „Gazecie Sto³ecznej” 4

kwietnia 2014 r.



236

SYLWETKI

S. MARIA KRYSTYNA ROTTENBERG FSK

Kiedy w styczniu 2005 r.  umiera³a siostra Joanna Lossow, jej dzie³o od
dawna by³o ju¿ w dobrych rêkach. Od blisko dekady za³o¿onym przez ni¹
Oœrodkiem Ekumenicznym im. Jana XXIII „Joannicum”, dzia³aj¹cym  przy
warszawskim koœciele œw. Marcina kierowa³a jej nastêpczyni, s. Maria Krysty-
na Rottenberg, osoba znakomicie przygotowana do tej roli, i – co najwa¿niej-
sze – kochaj¹ca ekumenizm. Dziœ, gdy s. Maria Krystyna, z powodu zagro¿e-
nia wzroku zmuszona jest do czêstych i d³ugotrwa³ych wyjazdów na leczenie
do Francji, co uniemo¿liwia jej  kierowaniem  Oœrodkiem, pojawia siê pytanie
o przysz³oœæ „Joannicum” i o zachowanie dorobku tej placówki, tak wa¿nej dla
warszawskiej ekumenii.

Nieczêsto siê zdarza, ¿eby nastêpca (w tym przypadku nastêpczyni) z ta-
kim zaanga¿owaniem i uczuciem podejmowa³ dzie³o swego poprzednika.
S. Maria Krystyna nie mia³a ¿adnych kompleksów i nie czu³a siê skrêpowana
wielkoœci¹ s. Joanny, a zastêpuj¹c j¹ w wielorakiej dzia³alnoœci ekume-
nicznej musia³a siê jeszcze zmierzyæ z dziedzictwem swojej poprzedniczki,
któr¹ to funkcjê mo¿na okreœliæ jako „stra¿niczka pamiêci s. Joanny”.
S. Maria Krystyna dba³a nie tylko o to, aby w swojej pracy nie „utraciæ du-
cha” s. Joanny od Jednoœci, ale tak¿e, by dokumentowaæ i popularyzowaæ jej
dorobek.

W du¿ej mierze dziêki s. Marii Krystynie podtrzymywana jest pamiêæ o pre-
kursorce ekumenii w Koœciele katolickim.  W 2005 r. w wydawnictwie
„Adam” s. Rottenberg opublikowa³a ksi¹¿kê: „Aby byli jedno. Pasja ¿ycia sio-
stry Joanny Lossow”. Nied³ugo potem, 7 stycznia 2006 r. s. Maria Krystyna
zorganizowa³a w Staromiejskim Oœrodku Kultury w Warszawie sesjê ekume-
niczn¹ dla uczczenia pamiêci s. Joanny pod tytu³em: „Widzialna jednoœæ Ko-
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œcio³a: utopia, doktryna czy pasja ¿ycia”? Sesja by³a po³¹czona z prezentacja
wspomnianej ksi¹¿ki. W 2008 r., w setn¹ rocznicê urodzin pionierki ekumeni-
zmu w Polsce, ukaza³a siê staraniem s. Marii Krystyny i pod jej redakcj¹ ksi¹¿-
ka pt. „Miniatury ekumeniczne”. Jest to zbiór artyku³ów o siostrze Joannie i
ekumenizmie w Polsce.

Krystyna Joanna Rottenberg [w zakonie siostra Maria Krystyna] urodzi³a
siê 1 sierpnia 1938 r. we Lwowie. Miejsce urodzenia i w ogóle ca³a Galicja,
gdzie ¿yli obok siebie zgodnie ludzie ró¿nych narodowoœci, wyznañ i religii,
mia³o wa¿ne znaczenie dla kszta³towania siê postawy przysz³ej franciszkanki.
To st¹d wynios³a szczególn¹ wra¿liwoœæ ekumeniczn¹ – choæ wtedy nikt tego
tak nie nazywa³ – a doœwiadczenie wspomnianej koegzystencji nazwie po la-
tach swoistym „laboratorium wiary”.

Chocia¿ po wojnie, jako kilkuletnia dziewczynka zosta³a repatriowana na
Ziemie Zachodnie, to doœwiadczenie z dzieciñstwa zosta³o jej g³êboko w sercu.
We Wroc³awiu ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce sióstr
urszulanek Unii Rzymskiej. W 1961 r. uzyska³a magisterium z filologii kla-
sycznej na Uniwersytecie Wroc³awskim. W latach 1960-1965 by³a  nauczy-
cielk¹ jêzyka ³aciñskiego i historii staro¿ytnej w X Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. Stefanii Sempo³owskiej.

Du¿e znaczenie dla ekumenicznej formacji Krystyny Rottenberg mia³ jej
pobyt w Pary¿u (1965-1978). Dog³êbne poznanie jêzyka i kultury francuskiej,
a tak¿e chrzeœcijañstwa we Francji zaowocuje w przysz³oœci jej twórczoœci¹
translatorsk¹ w zakresie przek³adów naukowych i literackich, o czym bêdzie
jeszcze mowa.

Podczas pobytu we Francji nawi¹za³a kontakty w krêgach protestanckich –
najpierw z rodzin¹ wybitnego ekumenisty  pastora Marka Boegnera, z diakoni-
sami Reuilly i ze wspólnot¹  braci z  Taizé.

W 1968 r. po uzyskaniu nostryfikacji polskiego magisterium uzyska³a
poszerzony licencjat es-lettres na paryskiej Sorbonie oraz dyplom Wy¿-
szej Szko³y Bibliotekarskiej. W latach 1968-1978 by³a kierowniczk¹ biblio-
tek na tzw. „III Sorbonie” do której nale¿a³ teraz Instytut Jêzyków i
Cywilizacji Wschodnich. Wykonywa³a w tym okresie liczne prace o
charakterze naukowo-badawczym na zlecenie Francuskiej Akademii Nauk
(CNRS), Biblioteki Narodowej (w departamencie czasopism w Wersalu),
Komitetu Badañ Historii II wojny œwiatowej pod kierunkiem historyka
profesora Henri Michela oraz Dokumentacji Francuskiej (Service du Premier
Ministre).

W 1978 r. wróci³a do kraju, by  wst¹piæ do Zgromadzenia  Sióstr Francisz-
kanek S³u¿ebnic Krzy¿a. Pierwsz¹ profesjê zakonn¹ z³o¿y³a w sierpniu 1979 r.
przyjmuj¹c imiê s. Maria Krystyna od Przemienienia Pañskiego, a w sierpniu
1984 r. z³o¿y³a œluby wieczyste.
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W swojej wspólnocie by³a m. in. t³umaczem przysiêg³ym na jêzyk francuski
Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a oraz zeznañ
œwiadków  w procesach beatyfikacyjnych Za³o¿ycieli Dzie³a Lasek.

W 1996 r. s. Maria Krystyna zosta³a kierowniczk¹ Oœrodka Ekumenicznego
im. Jana XXIII przy koœciele œw. Marcina w Warszawie. „Joannicum” poœwiê-
ci³a swoj¹ rozprawê doktorsk¹ pod tytu³em „Geneza i dzia³alnoœæ Oœrodka
Ekumenicznego im. Jana XXIII przy koœciele œw. Marcina w Warszawie”,
przedstawion¹ na Wydziale Nauk Historycznych i Spo³ecznych Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.

Kontynuuj¹c dzie³o s. Joanny Lossow, od 1996 r., wspierana przez œp. bi-
skupa W³adys³awa Mizio³ka, zaczê³a organizowaæ w podwarszawskich La-
skach spotkania, sesje, sympozja ekumeniczne dla ksiê¿y oraz dla m³odzie¿y.
W niektórych uczestniczy³a tak¿e m³odzie¿ z Ukrainy, Bia³orusi, Rosji. Oto
niektóre tematy spotkañ: „Chrzeœcijanin w œwiecie podzielonym. Inny wœród
swoich” (1996), „Chrzeœcijanie XXI wieku. I Perspektywy Koœcio³ów – per-
spektywy jednoœci Koœcio³a. II Koœció³ dla wszystkich otwarty. III Powrót Ko-
œcio³a do korzeni – judaizmu” (2000).  W roku 2003 cztery spotkania odby³y
siê pod has³em: „Wiosna Jednoœci”. Ostatnia sesja, wspó³organizowana z o.
Tomaszem Dostatnim OP nosi³a tytu³: „Cz³owiek wierz¹cy wobec wyzwañ
wspó³czesnego œwiata. ¯ydzi, muzu³manie, chrzeœcijanie w dialogu”.

Dla ukraiñskich studentów KUL-u s. Maria Krystyna zorganizowa³a w
dniach 17-25 maja 2004 r. polsko-ukraiñsk¹ Pielgrzymkê Pojednania do sank-
tuarium w Mariazell (Austria).

Kierowniczka „Joannicum” bardzo dba³a o nawi¹zywanie i podtrzymywa-
nie kontaktów z oœrodkami ekumenicznymi za granic¹.

Jej staraniem w dniach 16 – 24 lipca 2005 r. odby³a siê  pielgrzymka  grupy
ekumenistów szlakiem reformatorów, mêczenników i œwiadków wiary: z La-
sek przez Niemcy – Francjê – Szwajcariê – Czechy. Duchowymi przewodnika-
mi pielgrzymki byli ks. prof. Micha³ Czajkowski i ks. Manfred Deselaers, du-
chowny diecezji Akwizgran, od lat pracuj¹cy w Centrum Modlitwy i Dialogu
w Oœwiêcimiu.  By³o to zarazem ich ostatnie spotkanie z bratem Rogerem z
Taizé, który zgin¹³ w dniu 16 sierpnia 2005 roku.

Wczeœniej, z inicjatywy „Joannicum” ekumeniczne pielgrzymki z Lasek
prowadzi³y do austriackiego Grazu na II Europejskie Zgromadzenie Ekume-
niczne (23 – 29 czerwca 1997), potem do Sibiu w Rumunii na III Europejskie
Zgromadzenie Ekumeniczne (1-10 wrzeœnia 2007 r.)

Wa¿ne miejsce w dzia³alnoœci ekumenicznej s. Marii Krystyny zajmuje fra-
ternia ekumeniczna przy Karmelu (rytu wschodniego) œw. Eliasza  w Saint-
Rémy-les-Montbard (Burgundia). Nastêpczyni s. Joanny jest cz³onkiem tej bar-
dzo licznej i miêdzynarodowej wspólnoty.  W dniach 24-30 sierpnia 2008 r. dla
grupy rumuñsko-francuskiej z Fraterni œw. Eliasza zorganizowa³a pielgrzymkê
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do Polski, a w dniach 22-31 sierpnia 2010 r.  – na Ukrainê. Podró¿, która by³a
swoistym laboratorium jednoœci, poprzedzi³a prelekcja wyg³oszona przez
s. Mariê Krystynê w Karmelu œw. Eliasza pt. „Chrzeœcijanie Europy Œrodko-
wo-Wschodniej powo³ani do leczenia ran ich historycznej pamiêci” –  na przy-
k³adzie Polski I Ukrainy.

Ponadto s. Maria Krystyna utrzymuje kontakty z  benedyktynami belgijskimi
w Chevetogne,  z benedyktynkami w Bec-Hellouin (Normandia) i ze wspólnot¹
diakonis z Grandchamp k. Neuchatel.  Od roku 2008 odnowi³a dawne kontakty i
nawi¹za³a wiele nowych w samym Pary¿u. Uczestniczy w spotkaniach ekume-
nicznej grupy europejskiej osób konsekrowanych EIIR powsta³ej  z inicjatywy
katolickiego arcybiskupa Madrytu Juliana Garciê Hernando oraz prawos³awnego
metropolity Emilianosa, m. in. w Grandchamp (1996), w Maguzzano we W³o-
szech (2002), w Neuendettelsau k. Norymbergi (2006), w Pomeyrol k. Marsylii
(2012). W tym roku spotkanie bêdzie mia³o miejsce w Asy¿u.

Przy tej okazji wyg³asza prelekcje lub prowadzi konwersatoria ekumenicz-
ne, publikuje materia³y dotycz¹ce tych zagadnieñ w jêzyku francuskim. Ostat-
nia jej prelekcja dla paryskiej Polonii w pallotyñskim Centrum Dialogu mia³a
miejsce 7 czerwca 2013.

W styczniu 2012 roku Oœrodek „Joannicum” obchodzi³ 50-lecie swego ist-
nienia. Dla upamiêtnienia Soboru Watykañskiego II oraz og³oszonego przez
papie¿a Benedykta XVI Roku Wiary s. Maria Krystyna zorganizowa³a w
dniach 5-7 paŸdziernika w Laskach sesjê ekumeniczn¹ na temat: „Koœció³ ubo-
gi, wspólnotowy, s³u¿ebny i otwarty wed³ug ks. W³adys³awa Korni³owicza, ks.
Tadeusza Fedorowicza i profesora Stefana Swie¿awskiego”. Prelegentami byli:
ks. prof. Andrzej Szostek MIC i ks. prof. Alfred Wierzbicki, wspó³organizato-
rami zaœ dominikanie: o. Tomasz Dostatni i o. Marek Pieñkowski. Choæ temat
zdawa³ siê byæ bardzo katolicki i laskowski przybyli na sesjê liczni goœcie z
innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

S. Maria Krystyna chêtnie w³¹cza siê w nurt pojednania polsko-niemiec-
kiego, wpisany od 1975 r. w kalendarium laskowskich spotkañ ekumenicz-
nych z inicjatywy anglikañskiego zakonnika – ojca Christophera Lowe, ze
zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego. Aktualnie spotkania te odby-
waj¹ siê co dwa lata ju¿ nie w Laskach, ale na OpolszczyŸnie i  na Œl¹sku
Cieszyñskim, sk¹d pochodz¹ niektórzy z cz³onków tej grupy nosz¹cej imiê
„Christophorus” lub Laski-Kreis.  Spotkania te wype³nia wspólna modlitwa,
wspólne czytanie S³owa Bo¿ego (Lectio Divina). Ostatnie mia³o miejsce w
Jaworniku k. Cieszyna w sierpniu 2012 roku. Kierowniczka „Joannicum”
uczestniczy w tych spotkaniach. Niemieccy przyjaciele odwiedzaj¹ przy tej
okazji prywatnie Warszawê i Laski. Wielu niemieckich duchownych i œwiec-
kich  cz³onków tego krêgu ju¿ wczeœniej by³o zaanga¿owanych w ruchu
„Znak Pokuty”, jak pastor Friedrich Magirius, któremu  na wniosek Polskiej
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Rady Chrzeœcijan i ¯ydów w kwietniu 2013 roku przyznano w Warszawie
tytu³ „Cz³owieka Pojednania”.

Na osobn¹ uwagê zas³uguje twórczoœæ pisarska i translatorska s. Marii Kry-
styny. Jest ona autork¹ dwóch wiêkszych prac dotycz¹cych historii Dzie³a La-
sek. Obok wspomnianej publikacji : „Aby byli jedno. Pasja ¿ycia siostry Joan-
ny Lossow”, napisa³a wczeœniej pod kierunkiem ks. Ch. Molette pracê w jêzy-
ku francuskim: „Œlady kontaktów francusko-polskich w archiwach Dzie³a
Lasek”.  Ponadto jest autork¹ ok. 100 artyku³ów na temat duchowoœci Dzie³a
Lasek i ekumenizmu.

Prze³o¿y³a na jêzyk francuski tom Romana Brandstaettera „Pieœñ o moim
Chrystusie” [„Je chante mon Christ”, Paris, Editions Cana 1985],  oraz Zbi-
gniewa Herberta „Pan Cogito”. Fragmenty „Pana Cogito” wydano w dwóch
antologiach polskich poetów wspó³czesnych (Ed. La Pensée Sauvage. Greno-
ble 1982 oraz Atelier de Teyrac 1997).

Spory rozg³os w Polsce zyska³o przet³umaczone przez s. Mariê Krystynê
dzie³o wybitnego francuskiego teologa prawos³awnego Oliviera Clément
„L’Esprit de Soljenitsyne”, po polsku „So³¿enicyn na nowo odczytany” (War-
szawa, Wydawnictwo „Adam” 2012).

To s¹ suche fakty, niewiele mówi¹ce o walorach osobowych s. Marii Kry-
styny i  o cechach, którymi zjednuje sobie zaufanie i sympatiê sióstr i braci z
innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Oddajmy g³os emerytowanemu biskupowi
Koœcio³a ewangelicko-reformowanego w RP, ks. Zdzis³awowi Trandzie:

„Od pocz¹tku naszej znajomoœci mog³em odczuæ, ¿e siostra Maria Kry-
styna Rottenberg jest bardzo oddana sprawie jednoœci. Zawsze uœmiech-
niêta, ¿yczliwa i niezwykle serdeczna, bardzo sympatycznie odnosi siê
do swoich rozmówców. Doœwiadczy³em tego podczas naszych rozmów
w sprawie nabo¿eñstw ekumenicznych w koœciele œw. Marcina. Ma bar-
dzo dobre pióro. Pamiêtam jej relacjê ze Zgromadzenia Ekumenicznego
w Sibiu. Z publikacji mo¿na by³o odczuæ, ¿e Siostra ma potrzebê dziele-
nia siê swymi prze¿yciami i przemyœleniami.

Uwa¿am s. Mariê Krystynê za godn¹ nastêpczynie siostry Joanny. Ró¿ni³y
siê usposobieniem, ale ³¹czy³y je wspania³e cechy – ¿yczliwoœæ, serdecznoœæ i
umi³owanie ekumenii”.

Siostrze Marii Krystynie nale¿y siê s³owo wdziêcznoœci za to, co uczyni³a
dla dzie³a jednoœci. Choæ zapowiedzia³a zakoñczenie swojej ekumenicznej
dzia³alnoœci, mo¿na wierzyæ, ¿e niejedno jeszcze dla tej sprawy uczyni. Bo
prawdziwa mi³oœæ – a jest ni¹  dla s. Marii Krystyny tak¿e ekumenia – trwa do
koñca ¿ycia.

Grzegorz Polak
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Ekumeniczne credo s. Marii Krystyny Rottenberg FSK

„Bóg nie odmówi swej ³aski,
gdy wiernie uczynimy ‘to trochê’,  co mo¿emy…”

Mój Przyjaciel i Mistrz ks. Pra³at Charles Molette (+ 2.VIII. 2013) poprosi³,
by umieœciæ na jego grobie s³owo CREDO oraz zdanie beatyfikowanego
19.09. 2010 przez papie¿a Benedykta XVI Johna Henry«ego Newmana: „Ex
umbris et imaginibus ad veritatem” – „z ciemnoœci i iluzji do prawdy” (przyp.
GP). Taka jest nasza droga wiary, taka jest te¿ droga Koœcio³ów chrzeœcijañ-
skich do jednoœci w Chrystusie.

Rzut oka na przebyt¹ drogê jest szczególn¹ okazj¹, by podziêkowaæ Bogu
za to, co – mimo trudnoœci i zw¹tpieñ – uda³o siê osi¹gn¹æ. Œwiat bardziej ni¿
kiedykolwiek potrzebuje wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan o¿ywionych pra-
gnieniem pojednania z Chrystusem oraz pojednania miêdzy sob¹.

Œwiêty Jan Pawe³ II niestrudzenie mówi³ i pisa³, ¿e warunkiem pojednania
jest przebaczenie, które nie jest mo¿liwe bez wewnêtrznej przemiany i nawró-
cenia bêd¹cych dzie³em ³aski. „Zaanga¿owanie ekumeniczne musi siê opieraæ
na nawróceniu serc i na modlitwie.” (UUS, 2) Jego Nastêpca papie¿ – senior
Benedykt XVI, a dziœ papie¿ Franciszek nie ustaj¹ w wysi³kach dla przezwy-
ciê¿enia istniej¹cych podzia³ów.

S³uga Bo¿y ks. W³adys³aw Korni³owicz mówi³: „nikt nie jest obcy”. Taka
by³a i jest tradycja Dzie³a Lasek. Moim modlitwom i dzia³aniom towarzyszy³a
od pocz¹tku nadzieja pe³nej jednoœci przy wspólnym stole eucharystycznym.

W chwili, gdy moja czynna s³u¿ba jednoœci przynajmniej jako kierowniczki
Oœrodka „Joannicum” zdaje siê dobiegaæ koñca, chcia³abym uczyniæ swoimi
s³owa œw. Teresy Benedykty – Edyty Stein:

„Œwiat sk³ada siê z przeciwieñstw, ale na koñcu nic z tych przeciwieñstw
nie pozostanie. Ostoi siê tylko wielka mi³oœæ.” „Obowi¹zku ju¿ nie mam inne-
go, jak tylko i jedynie kochaæ”.

Mi³oœæ bêdzie naszym ¿yciem wiecznym i ju¿ tu musimy do niej zbli¿yæ siê
tak, jak to tylko mo¿liwe. (…) Bóg nie odmówi swej ³aski, gdy wiernie uczyni-
my „to trochê”, co mo¿emy. A „to trochê” bior¹c bezwzglêdnie znaczy dla nas
bardzo wiele. Musimy siê przy tym strzec, by nie badaæ i  nie mierzyæ, ile ju¿
na tej drodze post¹piliœmy. To wie sam Bóg.

Pary¿, 30 maja 2014
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KRONIKA

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
kwiecieñ 2013 – maj 2014

Z zagranicy

 W Urugwaju zmar³ 6 kwietnia 2013 metodystyczny pastor Emilio Ca-
stro, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach 1985-92. Mia³
86 lat. W m³odoœci Castro studiowa³ teologiê ewangelick¹ na uczelniach w
Szwajcarii, du¿y wp³yw wywar³a na niego myœl Karla Bartha. Pocz¹tkowo
pracowa³ jako pastor w parafiach metodystycznych, po czym zaanga¿owa³ siê
w dzia³alnoœæ instytucji ekumenicznych. W 1964 r. zosta³ jednym z wiceprze-
wodnicz¹cych Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, a od 1973 r. kierowa³
Komisj¹ ds. Misji i Ewangelizacji ŒRK. Jak cel postawi³ sobie w³¹czenie
wspólnot zielonoœwi¹tkowych do ŒRK. Jako sekretarz generalny tej najwiêk-
szej organizacji ekumenicznej wprowadza³ w jej prace elementy pochodz¹ce z
teologii wyzwolenia. Wyg³asza³ kazania nt. etyki spo³ecznej oraz przemian go-
spodarczych i politycznych. To za jego kadencji, tu¿ po uwolnieniu Nelsona
Mandeli, do RPA uda³a siê pierwsza w historii delegacja ŒRK. Ju¿ jako emeryt
w 2006 r. ze swym nastêpc¹ w ŒRK Konradem Raiserem zwo³a³ miêdzynaro-
dowy kongres ekumeniczny w San Leopoldo w Brazylii nt. misji i ekumeni-
zmu w Ameryce £aciñskiej. Odbywa³ siê on równolegle z IX Zgromadzeniem
Ogólnym ŒRK w Porto Alegre, oddalonym o 35 km. W 2006 r. otrzyma³ naj-
wy¿sze odznaczenie Chile przyznawane obcokrajowcom za obronê praw cz³o-
wieka w tym kraju w czasach dyktatury Augusto Pinocheta. Trzy lata póŸniej
w³adze Montevideo przyzna³y mu honorowe obywatelstwo stolicy Urugwaju
w uznaniu dla jego wk³adu w przywrócenie demokracji w tym kraju i innych
krajach Ameryki w czasach dyktatury wojskowej.
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 Jest moim ¿yczeniem, aby ta wizyta mog³a byæ dopiero pierwszym z
d³ugiej serii spotkañ w mi³oœci i braterstwie miêdzy naszymi dwoma wielkimi
Koœcio³ami – powiedzia³ patriarcha koptyjski Teodor II w rozmowie z papie-
¿em Franciszkiem. Obaj zwierzchnicy koœcielni spotkali siê 9 maja 2013, do-
k³adnie w 40. rocznicê historycznej pierwszej wizyty, jak¹ z³o¿y³ Paw³owi VI
w Watykanie poprzedni patriarcha koptyjski Szenuda III. Zwróci³ uwagê, ¿e
zarówno Koœció³ katolicki, jak i koptyjski „pracuj¹ razem na Bliskim Wscho-
dzie na rzecz wspierania i szerzenia pokoju na ca³ym œwiecie”. Oba te¿ popie-
raj¹ dialog ekumeniczny miêdzy nimi, „aby osi¹gn¹æ upragnion¹ jednoœæ”. Pa-
triarcha zaznaczy³, ¿e jest dumny ze swego kraju – Egiptu, a jednoczeœnie
szczêœliwy, „mog¹c odwiedziæ Miasto Watykan, które, mimo ¿e jest najmniej-
szym pañstwem na œwiecie pod wzglêdem zarówno liczby ludnoœci, jak i po-
wierzchni, jest jednak bardzo wa¿ne dziêki swemu wp³ywowi i swej œwiêtej
s³u¿bie”. „Naszym wspólnym zadaniem bêdzie pracowaæ razem na rzecz
wspierania dialogu ekumenicznego i ustanawiania pokoju na ca³ym œwiecie” –
stwierdzi³ przywódca koptyjski.

 W Helsinkach odby³o siê doroczne spotkanie dyrektorów i sekretarzy
generalnych krajowych rad ekumenicznych w Europie. Dyskutowano o roli
krajowych rad ekumenicznych w ¿yciu publicznym. Polsk¹ Radê Ekume-
niczn¹ reprezentowa³ jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Spotkanie mia³o miej-
sce od 14 do 16 maja 2013. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele rad ekume-
nicznych z kilkunastu krajów europejskich, a tak¿e reprezentanci Œwiatowej
Rady Koœcio³ów i Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE). Uczestnicy
spotkania przedstawili sprawozdania z dzia³alnoœci krajowych rad ekume-
nicznych. Mówili o lokalnej sytuacji ekumenicznej, prezentowali najwa¿niej-
sze wydarzenia, a tak¿e wymieniali swoje doœwiadczenia na temat roli rad
ekumenicznych w ¿yciu publicznym poszczególnych krajów. Wa¿nym punk-
tem konferencji by³o wyst¹pienie sekretarza generalnego KKE ks. dr. Guy
Liagre’a. Jego sprawozdanie dotyczy³o nie tylko bie¿¹cej dzia³alnoœci KKE,
ale tak¿e przygotowañ do Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, które od-
bêdzie siê w Budapeszcie na Wêgrzech od 3 do 8 lipca. Uczestnicy konferen-
cji w Helsinkach rozmawiali o roli krajowych rad ekumenicznych w struktu-
rach KKE wskazuj¹c na ich du¿e znaczenie dla przysz³oœci ruchu ekume-
nicznego w Europie.

 W Brukseli odby³o siê doroczne spotkanie przedstawicieli religii z ca³ej
Europy z najwy¿szymi w³adzami Unii Europejskiej. Dyskutowano o tym, jak
sprawiæ, by Europa by³a bli¿sza obywatelom. Spotkanie mia³o miejsce 30 maja
2013 w siedzibie g³ównej Komisji Europejskiej. Wziêli w nim udzia³ przedsta-
wiciele ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich, judaizmu, islamu i hinduizmu.
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Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ reprezentowa³ jej prezes abp Jeremiasz. Ze strony
w³adz UE obecni byli m.in. przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej José Ma-
nuel Barroso, przewodnicz¹cy Rady Europejskiej Herman Van Rompuy oraz
wiceprzewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego László Surján. Motto spo-
tkania brzmia³o: „Obywatel w centrum europejskiego projektu w czasach
zmian”. Uczestnicy spotkania zastanawiali siê, jak przybli¿yæ wspó³czesn¹
Europê jej mieszkañcom. Barroso zachêca³ przedstawicieli religii do aktyw-
nego udzia³u w debacie publicznej tocz¹cej siê w ramach Europejskiego
Roku Obywateli. By³o to  dziewi¹te tego typu spotkanie przedstawicieli reli-
gii i Unii Europejskiej.

 „Od konfliktu do wspólnoty” – tymi s³owami luteranie i katolicy opisuj¹
swe ekumeniczne dokonania ostatnich 50 lat, w perspektywie 500-lecia Refor-
macji w 2017 r. Taki jest bowiem tytu³ wspólnego dokumentu na temat tej
rocznicy, który zosta³ opublikowany 17 czerwca 2013 przez Koœció³ katolicki i
Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹. Dokument ten uznaje wspóln¹ odpowiedzial-
noœæ za podzia³y w Koœciele zachodnim w XVI w. Analizuje te¿ g³ówne myœli
Marcina Lutra w perspektywie ekumenicznego dialogu miêdzy dwoma wyzna-
niami. Sk³ada siê z trzech czêœci: pierwsza z nich wyra¿a wdziêcznoœæ za wiel-
kie postêpy ekumeniczne, jakie siê dokona³y w ci¹gu minionego pó³wiecza,
druga czêœæ to ubolewanie z powodu tego, co siê wydarzy³o w ci¹gu 500 lat
(wojny religijne, wejœcie na drogê radykalnej sekularyzacji), czêœæ trzecia
wskazuje, jakie nale¿y podj¹æ kroki na przysz³oœæ. Dokument zaznacza, ¿e
mimo nadal istniej¹cych ró¿nic miêdzy luteranami i katolikami, ³¹czy ich wia-
ra w Jezusa, która inspiruje do bli¿szej wspó³pracy w g³oszeniu Ewangelii w
coraz bardziej pluralistycznym œwiecie. Dokument „Od konfliktu do wspólno-
ty” ukaza³ siê m.in. w przek³adzie polskim.

 „Ze wzglêdu na nasze wspólne korzenie chrzeœcijanin nie mo¿e byæ an-
tysemit¹!”. S³owa te wypowiedzia³ papie¿ Franciszek, przyjmuj¹c 24 czerwca
2013 cz³onków Miêdzynarodowego Komitetu ¯ydowskiego ds. Konsultacji
Miêdzyreligijnych. Papie¿ nawi¹za³ do ponad czterdziestoletniego okresu „re-
gularnego dialogu”, prowadzonego przez Komisjê ds. Kontaktów Religijnych
z Judaizmem. W tym okresie odby³o siê 21 spotkañ, „które przyczyni³y siê do
umocnienia wzajemnego zrozumienia oraz wiêzi przyjaŸni miêdzy ¯ydami i
katolikami”. Franciszek przypomnia³ te¿, i¿ w pierwszych miesi¹cach swojego
pontyfikatu „spotka³ siê ju¿ z wybitnymi przedstawicielami œwiata ¿ydowskie-
go” oraz ¿e w latach swojej poprzedniej pos³ugi jako arcybiskup Buenos Aires
„z radoœci¹ utrzymywa³ wiêzi szczerej przyjaŸni z reprezentantami œwiata
¿ydowskiego”. Zachêci³ do „stawiania dalszych kroków” na tej drodze z w³¹-
czeniem w to „równie¿ m³odych pokoleñ”.
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 Przewodnicz¹cy Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych (OWCS) Pa-
triarchatu Moskiewskiego, metropolita Hilarion w rozmowie z dziennikarzami
27 czerwca 2013 w Wiedniu opowiedzia³ siê za szersz¹ wspó³prac¹ strate-
giczn¹ Koœcio³ów katolickiego i prawos³awnego.  Pozwoli to na lepsze rozwi¹-
zywanie bie¿¹cych wyzwañ spo³eczno-politycznych – powiedzia³. Jako kon-
kretne zagro¿enia dla wartoœci chrzeœcijañskich i chrzeœcijañstwa wymieni³
„wojowniczy islam i sekularyzm”. Zauwa¿y³ jednoczeœnie, ¿e znacznie trud-
niejsza jest wspó³praca z wiêkszoœci¹ Koœcio³ów protestanckich, przede
wszystkim z powodu ich przyzwolenia na zwi¹zki osób tej samej p³ci, na co w
¿adnym wypadku nie mo¿e siê zgodziæ Koœció³ prawos³awny. Hilarion zazna-
czy³, ¿e ma³o prawdopodobne, aby w nieodleg³ej przysz³oœci mog³o dojœæ do
spotkania papie¿a z patriarch¹ moskiewskim Cyrylem. Jest to niemo¿liwe do
czasu, a¿ zostanie rozwi¹zany konflikt z Ukraiñskim Koœcio³em Greckokato-
lickim. Metropolita ostro skrytykowa³ oficjalny dialog teologiczny katolicko-
prawos³awny na szczeblu œwiatowym, który – wed³ug jego opinii – nie ma
przysz³oœci.

 D¹¿enie do jednoœci miêdzy chrzeœcijanami jest dziœ bardziej ni¿ kiedy-
kolwiek pilnym wyzwaniem, od którego nie mo¿emy siê uchylaæ – stwierdzi³
papie¿ Franciszek, przyjmuj¹c delegacjê Patriarchatu Konstantynopolitañskie-
go przyby³¹ z okazji uroczystoœci œwiêtych Piotra i Paw³a (28 czerwca 2013).
Wyrazi³ te¿ wdziêcznoœæ za obecnoœæ na inauguracji jego pontyfikatu, 19 mar-
ca, patriarchy Bart³omieja I a tak¿e metropolity Jana. Papie¿ podkreœli³ znacze-
nie prac Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego miê-
dzy Koœcio³em Katolickim a Koœcio³em Prawos³awnym, która obecnie zasta-
nawia siê nad kwesti¹ relacji teologicznej i eklezjologicznej miêdzy prymatem
a synodalnoœci¹ w ¿yciu Koœcio³a. „Jestem przekonany, ¿e wysi³ek wspólnej
refleksji, tak z³o¿ony i pracoch³onny, przyniesie owoce w odpowiednim cza-
sie” – zaznaczy³ papie¿.

 Na obchody 1025. rocznicy Chrztu Rusi zjechali do Moskwy zwierzch-
nicy i przedstawiciele piêtnastu Koœcio³ów prawos³awnych. Stanêli oni w
obronie chrzeœcijan przeœladowanych za wiarê w ró¿nych miejscach œwiata.
Tekst apelu przekazali prezydentowi Rosji W³adimirowi Putinowi. Autorzy
apelu podkreœlaj¹, ¿e tysi¹ce chrzeœcijan codziennie cierpi przeœladowania i
tortury. Zdaniem sygnatariuszy apelu najgorsza sytuacja panuje w Syrii, gdzie
„w bratobójczej wojnie masowo mordowani s¹ chrzeœcijanie i przedstawiciele
innych grup religijnych, którzy do wybuchu wojny domowej pokojowo ze
sob¹ wspó³egzystowali”. Zwierzchnicy Koœcio³ów prawos³awnych wzywaj¹
przywódców zwaœnionych stron i polityków œwiata „do na³o¿enia moratorium
na dzia³ania wojenne i do rozwi¹zywania konfliktów za sto³em negocjacji” ce-
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lem powstrzymania fali przemocy i zag³ady ludnoœci cywilnej oraz pokojowe-
go uregulowania wszystkich konfliktów.

 Z powodu dopuszczenia do koœcielnych „ma³¿eñstw” homoseksualnych
Patriarchat Moskwy i Ca³ej Rusi wstrzymuje dialog z niektórymi Koœcio³ami
luterañskimi, jak Koœció³ ewangelicko-luterañski w Szwecji. Rzecznik Patriar-
chatu metropolita Hilarion podkreœli³, ¿e pary jednop³ciowe nie powinny mieæ
równych praw z prawami ma³¿eñstwa kobiety i mê¿czyzny. „Inaczej niszczy
siê nie tylko rodzinê, lecz Europê”. Swój sprzeciw wobec „ma³¿eñstw” homo-
seksualnych wyrazi³ równie¿ patriarcha Moskwy i ca³ej Rusi Cyryl I, który
wskaza³ na liczne naruszenia Prawa Bo¿ego w szeregu krajów legalizuj¹cych
grzeszne idee i zachowania takie jak zwi¹zki homoseksualne oraz adopcjê
przez nie dzieci.

 W Budapeszcie od 3 do 8 lipca 2013 odbywa³o siê XIV Zgromadzenie
Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Has³o Zgromadzenia brzmia³o:
„»Dlaczego teraz zwlekasz?« KKE i jej misja w zmieniaj¹cej siê Europie”. W
Zgromadzeniu wziê³o  udzia³ ok. 400 osób, w tym 230 delegatów (75 œwiec-
kich i 155 duchownych). Inni uczestnicy to stewardzi, przedstawiciele organi-
zacji stowarzyszonych z KKE, doradcy, obserwatorzy, mówcy i inni goœcie. W
obradach w Budapeszcie uczestniczy³o czworo Polaków: Iwona Baraniec z
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, ks. M. Wies³aw Kowalczewski z Ko-
œcio³a Starokatolickiego Mariawitów, ks. Andrzej KuŸma z Koœcio³a Prawo-
s³awnego oraz dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Ireneusz Lukas z Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Delegatem na Zgromadzeniu by³ tak¿e bp
Marie André Le Bec z Francji, który reprezentowa³ prowincjê francusk¹ Ko-
œcio³a Starokatolickiego Mariawitów w Polsce. Zgromadzenie przyjê³o  now¹
konstytucjê, która zreorganizuje KKE. W preambule dokumentu czytamy:
„Konferencja Koœcio³ów Europejskich, w swym zobowi¹zaniu wobec ca³ej
Europy, stara siê pomagaæ Koœcio³om europejskim w dzieleniu siê ich ¿yciem
duchowym, umacnianiu ich wspólnego œwiadectwa i s³u¿by oraz w promowa-
niu jednoœci Koœcio³a i pokoju na œwiecie”. Zgodnie z now¹ konstytucj¹ Ko-
mitet Naczelny, kieruj¹cy KKE miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi, zostaje
przekszta³cony w Zarz¹d i pomniejszony z 40 do 20 osób. Postanowiono te¿
przenieœæ biura KKE z Genewy do Brukseli oraz zachowaæ biura w Strasbur-
gu. W ten sposób bêd¹ one blisko najwa¿niejszych instytucji Unii Europej-
skiej. Komisje KKE maj¹ zostaæ zreorganizowane tak, by tworzy³y bardziej
jednolity system. Zgromadzenie wybra³o nowy 20-osobowy Zarz¹d. W jego
sk³ad wesz³o 11 mê¿czyzn i 9 kobiet, 7 œwieckich i 13 duchownych, 4 przed-
stawicieli m³odzie¿y oraz 5 reprezentantów Koœcio³ów mniejszoœciowych. Za-
chowano te¿ parytet geograficzny. Wœród cz³onków Zarz¹du tym razem nie ma
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Polaków (w Komitecie Naczelnym kadencji 2009-2013 by³o ich dwoje: Joanna
Matuszewska z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i ks. Andrzej KuŸma z
Koœcio³a Prawos³awnego). Zarz¹d wybra³ nowego prezydenta i wiceprezyden-
tów KKE. Zostali nimi odpowiednio: bp Christopher Hill z Koœcio³a Anglii
oraz ks. Karin Burstrand z luterañskiego Koœcio³a Szwecji i metropolita Ema-
nuel z Koœcio³a Prawos³awnego we Francji, który by³ dotychczasowym prezy-
dentem. W przes³aniu koñcowym Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie de-
legaci wzywaj¹ do zintensyfikowania kontaktów ekumenicznych w duchu po-
szanowania wszystkich chrzeœcijan. Apeluj¹ do cz³onków wszystkich
Koœcio³ów o dzia³ania na rzecz promocji szacunku dla ludzkiej godnoœci, wol-
noœci religijnej, sprawiedliwoœci spo³ecznej i ekonomicznej oraz ekologii.
Wzywaj¹ te¿ do solidarnoœci w kontekœcie imigracji. „Potwierdzamy nasze
chrzeœcijañskie zobowi¹zanie w przyjmowaniu przybyszów oraz oferujemy
goœcinê i schronienie tym, którzy s¹ w potrzebie” – czytamy w tekœcie przes³a-
nia. Szczególn¹ modlitw¹ delegaci objêli ludzi na Bliskim Wschodzie. KKE
przyjê³o uchwa³ê, przyjmuj¹c¹ kolektywn¹ skargê KKE przeciwko Królestwu
Niderlandów do Europejskiego Komitetu Praw Spo³ecznych, organu Rady Eu-
ropy w zwi¹zku z sytuacj¹ emigrantów, przebywaj¹cych na holenderskim tery-
torium, a pozbawionych podstawowych potrzeb socjalno-bytowych. Mimo sta-
rañ ustêpuj¹cego prezydenta KKE, metropolity Emmanuela, nie uda³o siê roz-
wi¹zaæ konflikt wokó³ Estoñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Moskiewskiego
Patriarchatu, który zabiega³ o cz³onkostwo w KKE, jednak wniosek zosta³ od-
rzucony, poniewa¿ cz³onkiem KKE jest ju¿ Estoñska Cerkiew Prawos³awna,
nieuznawana przez Patriarchat Moskiewski, który w proteœcie zawiesi³ swoje
cz³onkostwo w KKE w 2008 r.

 O pokój w Egipcie zaapelowa³a Œwiatowa Rada Koœcio³ów. „Jedynym
rozwi¹zaniem jest wzajemne uznanie siê za równych obywateli Egiptu, dziel¹c
siê odpowiedzialnoœci¹ i w³adz¹, akceptuj¹c ró¿norodnoœæ opinii politycznych
i przekonañ religijnych – napisa³ sekretarz generalny, pastor Olav Fykse Tveit.
ŒRK i jej Koœcio³y cz³onkowskie „s¹ bardzo zaniepokojone gwa³townoœci¹
zajœæ w Egipcie i wzywaj¹ do natychmiastowego zaprzestania przemocy przez
wszystkie strony”. Pastor Tveit przypomnia³ tak¿e o tradycji zgodnego wspó³-
istnienia ró¿nych grup w tym kraju i wyrazi³ nadziejê, ¿e obecne zajœcia nie
zostan¹ zinterpretowane jako konflikt muzu³mañsko-chrzeœcijañski.

 W dniach od 12 do 17 sierpnia 2013 w Pittsburghu obradowa³o Zgroma-
dzenie Generalne Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Ameryce (ELCA),
najwiêkszego Koœcio³a luterañskiego w USA. Podczas jubileuszowego syno-
du, odbywaj¹cego siê w 25. rocznicê powstania ELCA, wybrano nowego
zwierzchnika Koœcio³a. Po raz pierwszy w historii amerykañskiego luterani-
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zmu na czele Koœcio³a stanê³a kobieta – ks. bp Elizabeth A. Eaton, biskup die-
cezji po³udniowowschodniego Ohio. Bp Eaton posiada szerokie doœwiadczenie
duszpasterskie – po ukoñczeniu studiów teologicznych na Harvardzie i mu-
zycznych w College of Wooster podejmowa³a s³u¿bê duszpastersk¹ w kilku
parafiach luterañskich na terenie stanu Ohio. W 2007 zosta³a wprowadzona w
urz¹d biskupa po³udniowowschodniej diecezji Ohio. Ma równie¿ spore do-
œwiadczenie ekumeniczne. Dotyczy ono nie tylko udzia³u we wspólnych
przedsiêwziêciach miêdzywyznaniowych, lecz tak¿e popularyzowania wiedzy
o Koœciele luterañskim wœród chrzeœcijan innych wyznañ.

 Ponad 20 biskupów i czo³owych przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich Niemiec uczestniczy³o 17 sierpnia 2013 w ekumenicznej piel-
grzymce w Wittenberdze. W œwi¹tyniach miasta rozwa¿ali ró¿ne fragmenty
Biblii. Ekumeniczne spotkanie mia³o byæ wyrazem woli Koœcio³ów, aby dalsz¹
drogê do obchodów 500-lecia Reformacji w 2017 odbywaæ wspólnie, oœwiad-
czy³a Wspólnota Robocza Koœcio³ów Chrzeœcijañskich (ACK). Przewodnicz¹-
cy ACK, katolicki biskup Spiry Wiesemann nazwa³ j¹ „piêknym znakiem eku-
menizmu”. Jego zdaniem, pielgrzymka pokaza³a, ¿e mimo „bolesnego do-
œwiadczenia podzia³u” drogi nie musz¹ prowadziæ w ró¿ne strony”. W
pielgrzymce wziê³o udzia³ ponad sto osób. ACK jest najwa¿niejszym gremium
ekumenicznym w Niemczech. Jej cz³onkami jest 17 Koœcio³ów i wspólnot ko-
œcielnych, a siedem posiada status goœcia lub obserwatora.

 W Kijowie odby³a siê 18 sierpnia 2013 konsekracja soboru pw. Zmar-
twychwstania Pañskiego – katedry zwierzchnika Ukraiñskiego Koœcio³a Grec-
kokatolickiego (UKGK), arcybiskupa wiêkszego Swiatos³awa Szewczuka. By³
to g³ówny punkt greckokatolickich obchodów 1025. rocznicy Chrztu Rusi Ki-
jowskiej za panowania ksiêcia W³odzimierza Wielkiego. Episkopat Polski re-
prezentowa³ metropolita lubelski abp Stanis³aw Budzik. W liœcie wystosowa-
nym na obchody papie¿ Franciszek wyrazi³ nadziejê, ¿e nadadz¹ one nowy
rozmach ewangelizacji i pracy duszpasterskiej UKGK. Decyzjê o budowie so-
boru patriarszego pw. Zmartwychwstania Chrystusa na lewym brzegu Dniepru
Synod Biskupów UKGK podj¹³ w 2002 r. 27 marca 2011 r. w œwi¹tyni odby³a
siê intronizacja nowo wybranego zwierzchnika UKGK, abp. Swiatos³awa
Szewczuka. Monumentalny sobór stoj¹cy na lewym brzegu Dniepru ma w naj-
wy¿szym punkcie 50 m i mo¿e pomieœciæ pó³tora tysi¹ca ludzi.

 10 lat po podpisaniu Anglikañsko-Metodystycznego przymierza nad-
szed³ czas, aby oba Koœcio³y prze³ama³y inercjê i zmierza³y ku instytucjonal-
nej jednoœci – stwierdza raport ekumenicznej komisji, nadzoruj¹cej realizacjê
postanowieñ dokumentu podpisanego w 2003 roku w obecnoœci królowej El¿-
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biety II. Koœcio³y zobowi¹za³y siê wówczas do pog³êbiania wspólnoty, zachê-
caj¹c swoich wiernych do goœcinnoœci eucharystycznej oraz wspó³pracy na
wszystkich szczeblach ¿ycia koœcielnego. Raport przyznaje, ¿e dla wielu
chrzeœcijan proces implementacji Przymierza postêpuje zbyt wolno. Zauwa¿a,
¿e Konferencja Metodystyczna nie potrafi³a wype³ni³ zaleceñ z 2008 roku,
mówi¹cych, ¿e prezydent Konferencji Metodystycznej, powinien byæ konse-
krowany na biskupa. Jednak raport zawiera równie¿ uwagi, dotycz¹ce Koœcio-
³a Anglii. Strona metodystyczna z ubolewaniem przyjê³a informacjê o nega-
tywnej decyzji Synodu Generalnego o niedopuszczeniu kobiet do œwiêceñ bi-
skupich, poniewa¿ w Koœciele metodystycznym kobiety i mê¿czyŸni maj¹
równy dostêp do wszystkich urzêdów koœcielnych.

 Najwiêkszym zagro¿eniem dla dialogu ekumenicznego jest zapominanie
o tym co ju¿ osi¹gniêto – powiedzia³ kard. Koch w wywiadzie dla austriackie-
go tygodnika katolickiego „Kirchen Zeitung”. Przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan mówi w wywiadzie m.in. o Roku Lutra w 2017,
dialogu ekumenicznym ze wspólnotami ewangelikalnymi, papie¿ach Francisz-
ku i Benedykcie XVI, reformie Kurii Rzymskiej. Wobec zbli¿aj¹cego siê Roku
Lutra, na pytanie czego katolicy mog¹ siê uczyæ od inicjatora Reformacji,
kard. Koch podkreœli³, ¿e by³ on osob¹ poszukuj¹c¹ Boga i – jak powiedzia³
podczas spotkania z przedstawicielami Koœcio³a ewangelickiego Niemiec w
Erfurcie Benedykt XVI – musimy na nowo odkryæ zasadnicze „pytanie o
Boga” oraz to, ¿e Luter nie poszukiwa³ „jakiegoœ Boga”, lecz Boga, który ob-
jawi³ siê w Jezusie Chrystusie. „Koncentracja na pytaniu o Boga i stawianie w
centrum Chrystusa s¹ da mnie zasadniczymi punktami” – powiedzia³ kard.
Koch. Za najwiêkszy sukces w dialogu katolicko-luterañskim uzna³ wspóln¹
deklaracjê augsbursk¹ z 1999 r. o usprawiedliwieniu, któr¹, jak zaznaczy³,
przyjêli przedstawiciele obu naszych Koœcio³ów a nie tylko eksperci. Za jeden
z najwa¿niejszych tematów dialogu ekumenicznego obecnie kard. Koch uzna³
kwestiê „Koœcio³a, Eucharystii i urzêdu”. „To by³by, moim zdaniem, kolejny
krok do przodu. Skoñczy³ siê ju¿ czas kiedy osobno rozwa¿aliœmy problem
Eucharystii i urzêdu. Nie chcê, aby te kwestie by³y rozdzielane” – wyzna³.

 Spotykamy siê dzisiaj w tej wspólnej wierze, która nas ³¹czy, która po-
budza nas do coraz silniejszego zaanga¿owania ekumenicznego, chocia¿ nie
mo¿emy jeszcze dzieliæ Sto³u Eucharystycznego – powiedzia³ papie¿ Franci-
szek do katolikosa Wschodu i metropolity Syryjskiego Prawos³awnego Ko-
œcio³a  Malankarskiego z Indii Morana Baseliosa Marthomy Paulose’a, którego
przyj¹³ 5 wrzeœnia 2013. Witaj¹c swego goœcia papie¿ zaznaczy³, ¿e  w osobie
katolikosa pozdrawia „Koœció³ zrodzony ze œwiadectwa, jakie œw. Tomasz
Aposto³ z³o¿y³ o Panu Jezusie a¿ po mêczeñstwo”. Przypomnia³ wczeœniejsze
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spotkania Jana Paw³a II z poprzednim katolikosem Baseliosem Marthom¹ Ma-
thewsem I – w roku 1983 w Rzymie i w 1986 w Kottajam, w czasie papieskiej
podró¿y do Indii. Owocem tych kontaktów jest wspólne uznanie tej samej wia-
ry Chrystusa, a potem powo³anie Komisji mieszanej, której prace uwieñczy³o
podpisanie w 1990 wspólnej deklaracji.

 Patriarchat Moskiewski opublikowa³ komunikat dotycz¹cy liczby pra-
wos³awnych na œwiecie. W dokumencie jego Wydzia³u Zewnêtrznych Kontak-
tów Koœcielnych podkreœlono, ¿e z Patriarchatem tym zwi¹zana jest ponad po-
³owa wszystkich wyznawców prawos³awia. Wed³ug danych zawartych w ko-
munikacie, na œwiecie ¿yje ponad 260 mln prawos³awnych. Do krajów o
najwiêkszej liczbie wyznawców prawos³awia zaliczono Rosjê, Ukrainê, Bia³o-
ruœ, Gruzjê, Rumuniê, Grecjê, Serbiê i Bu³gariê. W Rosji mieszka ponad 101
mln prawos³awnych, na Ukrainie blisko 39 mln, a na Bia³orusi prawie 6 mln,
co razem stanowi oko³o 55 proc. wszystkich prawos³awnych œwiata. Podlegaj¹
oni jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego. Oprócz tego wyznawcy rosyj-
skiego prawos³awia mieszkaj¹ w Chinach, Japonii, Mo³dawii, krajach Azji
Œrodkowej i pañstwach ba³tyckich. Liczna diaspora rosyjska, w tym prawo-
s³awni Patriarchatu Moskiewskiego, przebywa w wielu krajach œwiata, w któ-
rych do wyznawców rosyjskiego prawos³awia zaliczaj¹ siebie równie¿ ludzie
nie maj¹cy korzeni rosyjskich.

 Anglikanie zbli¿aj¹ siê do luteranów. W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w 2017
r. 500. rocznic¹ Reformacji obie wspólnoty postanowi³y zacieœniæ wspó³pracê.
Dowiadujemy siê o tym z opublikowanego komunikatu po spotkaniu delegacji
Wspólnoty Anglikañskiej i Œwiatowej Federacji Luterañskiej, które odby³o siê
we wrzeœniu 2013 w Finlandii. Okreœlono na nim stan dwustronnych relacji i
przyjrzano siê wspó³pracy, która ju¿ siê rozwija na szczeblu lokalnym. Pastor
Anne Burghardt, odpowiedzialna w ŒFL za ekumenizm wyra¿a przekonanie,
¿e dialog anglikañsko-luterañski to jedno z najwiêkszych osi¹gniêæ ruchu eku-
menicznego. „Podpisano szereg porozumieñ regionalnych. W niektórych z
nich og³oszono ju¿ pe³n¹ jednoœæ miêdzy obu Koœcio³ami” – zaznaczy³a przed-
stawicielka ŒFL.

  „Z moc¹, jak¹ daj¹ nasze religie, wyra¿amy gotowoœæ zaanga¿owania
na rzecz pokoju. Mówimy wszystkim: nikt nie mo¿e wykorzystywaæ religii do
przemocy. Uroczyœcie odrzucamy terroryzm religijny. U¿ywanie imienia Boga,
aby zabijaæ, jest bluŸnierstwem. Terroryzm religijny zaprzecza religii u samych
korzeni”. S³owa te pochodz¹ z apelu o pokój wystosowanego przez uczestni-
ków miêdzyreligijnego spotkania modlitewnego, które w tej intencji odby³o siê
w Rzymie (3 X 2013). Zosta³o ono zorganizowane przez Wspólnotê œw. Idzie-
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go ju¿ po raz 27. By³o nawi¹zaniem do historycznego spotkania miêdzyreligij-
nego, na które Jan Pawe³ II zaprosi³ przywódców religijnych do Asy¿u w 1986
r. 30 wrzeœnia uczestników spotkania przyj¹³ na specjalnej audiencji papie¿
Franciszek.

 Wspólna tragedia wojny nauczy³a nas paradoksalnie kroczenia razem –
powiedzia³ Franciszek do delegacji Wspólnoty ¯ydowskiej Rzymu, któr¹
przyj¹³ w Pa³acu Apostolskim w Watykanie 11 paŸdziernika 2013. Okazj¹ do
tej audiencji by³a przypadaj¹ca 16 paŸdziernika 70. rocznica deportacji ¯ydów
z Wiecznego Miasta. Papie¿ wrêczy³ tak¿e swym goœciom swe Orêdzie, przy-
gotowane z tej samej okazji. „Mówi³em o tym wielokrotnie i pragnê powtórzyæ
to teraz: jest czymœ sprzecznym samym w sobie, aby chrzeœcijanin by³ antyse-
mit¹. Niech antysemityzm zostanie usuniêty z serca i ¿ycia ka¿dego mê¿czy-
zny i ka¿dej kobiety!” – zaapelowa³ z moc¹ papie¿.

 Patriarcha asyryjski Mar Dinkha IV popar³ inicjatywê katolickiego pa-
triarchy chaldejskiego Louisa Raphaela I Sako, by stworzyæ wspóln¹ komisjê,
której zadaniem by³oby podjêcie najpilniejszych kwestii dotycz¹cych obu tych
Koœcio³ów. W odpowiedzi na otrzyman¹ propozycjê Mar Dinkha IV wyrazi³
radoœæ z woli wznowienia dialogu w d¹¿eniu do jednoœci. Popar³ ideê, „by w
ten sposób zbli¿aæ siê jedni do drugich jako bracia w Chrystusie, jako synowie
i córki tego samego narodu”. W 1994 r. dialog ekumeniczny miêdzy Asyryj-
skim Koœcio³em Wschodu a ca³ym Koœcio³em katolickim doprowadzi³ do pod-
pisania przez Jana Paw³a II z patriarch¹ Mar Dinkh¹ IV wspólnej deklaracji
chrystologicznej. Uznano wtedy wspóln¹ wiarê obydwu Koœcio³ów w Chrystu-
sa i w tajemnicê wcielenia. Do tej pory jednak nigdy nie rozpocz¹³ siê oficjal-
ny dialog miêdzy obu patriarchatami – chaldejskim i asyryjskim, które ³¹czy ta
sama tradycja liturgiczna, teologiczna i duchowa. Chrzeœcijanie asyryjscy i
chaldejscy to potomkowie Koœcio³a nestoriañskiego, powsta³ego w wyniku
pierwszego du¿ego roz³amu w chrzeœcijañstwie, wynik³ego w wyniku potêpie-
nia na Soborze Efeskim w 431 r. herezji nestorianizmu.

 Luterañski Koœció³ Szwecji wybra³ nowego prymasa – arcybiskupa Up-
psali. Zosta³a nim po raz pierwszy kobieta, dotychczasowa biskupka Lundu,
Antje Jackelén. Pochodz¹ca z Niemiec, 58-letnia Jackelén sw¹ now¹ funkcjê
obejmie w katedrze w Uppsali 15 czerwca 2014. Równie¿ w s¹siedniej Norwe-
gii Koœcio³em luterañskim kieruje (od 2005) kobieta, 63-letnia bp Helga Hau-
gland Byfuglien.

 Na potrzebê wiernej i nieustannej modlitwy, wspieraj¹cej dialog teolo-
giczny, odnowê ¿ycia i nawrócenie serc zwróci³ uwagê papie¿ Franciszek
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przyjmuj¹c na audiencji delegacjê Œwiatowej Federacji Luterañskiej oraz
cz³onków Komisji Luterañsko-Katolickiej ds. Jednoœci. W zwi¹zku ze zbli¿a-
j¹cym siê 500-leciem Reformacji papie¿ zachêci³, by katolicy i luteranie
wspólnie przeprosili za wyrz¹dzone sobie nawzajem z³o a tak¿e do wspólnego
rozwa¿enia istniej¹cych ró¿nic. Przypomnia³, ¿e jednoœæ chrzeœcijan jest nie
tyle owocem ludzkich wysi³ków, ile dzia³ania Ducha Œwiêtego. Papie¿ Franci-
szek wyrazi³ uznanie dla rozwoju wzajemnych relacji katolicko-luterañskich
na przestrzeni minionych dekad.

 Przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów: 378 za, 8 przeciw i 25 wstrzymuj¹-
cych siê, Synod Koœcio³a Anglii, zgodzi³ siê – po ponad 20 latach za¿artych
dyskusji – na dopuszczenie kobiet do biskupstwa. Jest to osobiste zwyciê-
stwo nowego arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego, od dawna wielkie-
go zwolennika takiego rozwi¹zaniu. Mimo wyraŸnej przewagi zwolenników
biskupek, ostateczn¹ decyzjê poprzedzi³a gor¹ca dyskusja wœród cz³onków
rozpoczêtego 19 listopada 2013 w Londynie zgromadzenia. Wed³ug arcybi-
skupa Canterbury, „Koœció³ Matka”, jakim jest Koœció³ Anglii dla ca³ej 80-
milionowej Wspólnoty Anglikañskiej, musia³ otworzyæ siê na kobiety-bi-
skupki. Ju¿ du¿o wczeœniej bowiem dopuszczono je do tej godnoœci we
wspólnotach anglikañskich Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i No-
wej Zelandii.

 Przedstawiciele Czechos³owackiego Koœcio³a Husyckiego oraz Czesko-
braterskiego Koœcio³a Ewangelickiego podpisali 3 grudnia 2013 w Pradze
umowê o wspó³pracy w zwi¹zku z przypadaj¹cym w roku 2015 jubileuszem
600-lecia œmierci Jana Husa. W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ przewodnicz¹cy ko-
misji czeskiego episkopatu ds. ekumenizmu, bp František Radkovský. Przy tej
okazji bp Radkovský przypomnia³ apel  Jana Paw³a II, który w 1989 roku we-
zwa³ czeskich katolików, by zainteresowali siê osob¹ Jana Husa i przyznali mu
nale¿ne miejsce w swej historii.

 Po kilku latach negocjacji miêdzy metodystami i baptystami zaplanowa-
no spotkanie przedstawicieli obu wyznañ w Londynie w czasie obrad Œwiato-
wej Rady Metodystycznej (ŒRM). Œwiatowy Zwi¹zek Baptystyczny (ŒZB)
zgodzi³ siê na rozpoczêcie miêdzynarodowego dialogu z metodystami. Pierw-
sze spotkanie zaplanowano na 30 stycznia 2014 w Birmingham w stanie Ala-
bama w USA. ŒRM prowadzi aktualnie równie¿ dialog z Koœcio³em Rzymsko-
katolickim (od 1968). Dialog anglikañsko-metodystyczny dobiega koñca. Ra-
port z niego ma zostaæ opublikowany w 2014. W latach minionych
pozytywnym rezultatem zosta³y zakoñczone dialogi metodystów z luteranami i
reformowanymi.
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 Wi¹¿emy wielkie nadzieje z wybraniem papie¿a Franciszka, gdy¿ wiele
z tego, o czym on mówi, co proponuje Koœcio³owi, œwiatu i spo³eczeñstwu,
pokrywa siê z nasz¹ wizj¹ – powiedzia³ patriarcha moskiewski i ca³ej Rusi
Cyryl w rozmowie z kard. Kurtem Kochem. Przebywaj¹cy z wizyt¹ w Rosji
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan spotka³ siê 18 grud-
nia 2013 w Moskwie ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awne-
go (RKP). Patriarcha podkreœli³ zbie¿noœæ pogl¹dów z papie¿em w wielu
wspó³czesnych sprawach i doda³, ¿e Koœció³ rosyjski wi¹¿e wielkie nadzieje z
tym pontyfikatem. Szczególnie na obecnym etapie ¿ycia obu Koœcio³ów dialog
miêdzy nimi jest bardzo wa¿ny. Zwróci³ uwagê na wspólne postrzeganie takich
zagadnieñ jak ocena sytuacji na Bliskim Wschodzie, „gdzie dzisiaj trwaj¹ prze-
œladowania chrzeœcijan”, zachowanie tradycyjnych wartoœci rodzinnych czy
problemy niesprawiedliwoœci spo³ecznej.

 Chrzest i w³¹czenie w Cia³o Chrystusa, Koœció³” – to temat trwaj¹cego
dialogu miêdzy teologami luterañskimi, rzymskokatolickimi i menonickimi. W
dniach 26-31 stycznia 2014 odby³o siê w Strasburgu (Francja) drugie spotkanie
trilateralnej komisji dialogu na temat chrztu. Uwaga tego spotkania by³o sku-
piona wokó³ zagadnienia: „Chrzest: Bo¿a ³aska i grzech cz³owieka”. Wyszcze-
gólniono ró¿nice w rozumieniu chrztu w odniesieniu do rozumienia grzechu i
³aski wystêpuj¹ce w trzech konfesjach reprezentowanych w dialogu.

 W prawos³awnej katedrze œw. Aleksandra Newskiego w s³owackim Pre-
szowie odby³a siê 9 lutego 2014 intronizacja, czyli oficjalne objêcie urzêdu
przez nowego zwierzchnika Koœcio³a Prawos³awnego Ziem Czeskich i S³owa-
cji, metropolitê Roœcis³awa. Uroczystoœæ tê zbojkotowa³a wiêkszoœæ kanonicz-
nych autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych, zw³aszcza greckojêzycz-
nych. Obecni byli jedynie wys³annicy, i to niskiego szczebla, piêciu Koœcio-
³ów. Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny reprezentowa³ biskup
gorlicki Paisjusz, biskup pomocniczy eparchii (diecezji) przemysko-nowos¹-
deckiej. Metropolita Roœcis³aw zosta³ wybrany na najwy¿szy urz¹d w Koœciele
Prawos³awnym Ziem Czeskich i S³owacji 11 stycznia 2014 na XIII Nadzwy-
czajnym Soborze Lokalnym w Preszowie. Chocia¿ formalnie zakoñczy³o to
wielomiesiêczny kryzys w ³onie prawos³awia na tym terenie, to jednoczeœnie,
zdaniem wielu komentatorów, decyzja ta postawi³a prawos³awie u naszych po-
³udniowych s¹siadów na krawêdzie roz³amu, ze wzglêdu na silne sprzeciwy i
opór wobec niego. Wspomniany kryzys spowodowa³o wymuszone ust¹pienie
12 kwietnia 2013 dotychczasowego zwierzchnika Koœcio³a, metropolity
Krzysztofa. Niespe³na 60-letni wówczas hierarcha poda³ siê do dymisji po
ujawnieniu kilka tygodni wczeœniej przez jedn¹ ze stacji telewizyjnych, ¿e
mia³ on wieloletni romans z ¿on¹ jednego z ksiê¿y oraz kilka kochanek, z któ-
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rymi móg³ mieæ nawet 10 dzieci. On sam odrzuci³ te oskar¿enia, choæ przy-
zna³, i¿ rzeczywiœcie ma dwie córki, ale pochodz¹ one z jego ma³¿eñstwa za-
wartego jeszcze przed wst¹pieniem do klasztoru.

 W dniach 5-9 marca 2014 w mieœcie nad Bosforem odbywa³o siê spo-
tkanie (Synaxis) zwierzchników i przedstawicieli 13 lokalnych Koœcio³ów pra-
wos³awnych z ca³ego œwiata. Zaprosi³ ich do Stambu³u honorowy zwierzchnik
œwiata prawos³awnego, patriarcha Konstantynopola Bart³omiej w celu omó-
wienia szeregu wa¿nych bie¿¹cych problemów tego wyznania. Najwa¿niej-
szym z nich jest sprawa przeprowadzenia Soboru Ogólnoprawos³awnego, do
którego przygotowania trwaj¹ – z krótszymi lub d³u¿szymi przerwami – od
1961 roku. Ustalono, ¿e Wielki Sobór Prawos³awia (po grecku: Megali Sýno-
dos tis Orthodoksías) odbêdzie siê w 2016 roku. Ka¿dy Koœció³ lokalny – nie-
zale¿nie od liczby wiernych i biskupów – bêdzie móg³ wys³aæ nañ do 20 bisku-
pów i ka¿dy Koœció³ bêdzie dysponowa³ jednym g³osem w czasie g³osowania.
Wszystkie decyzje maj¹ zapadaæ jednog³oœnie (consensus). Szczegó³y przy-
sz³ego zgromadzenia dopracuje specjalna komisja przygotowawcza, która zo-
stanie wkrótce powo³ana. Miejscem obrad soborowych bêdzie prawdopodob-
nie cerkiew œw. Ireny w Stambule (Konstantynopolu), w której w 381 odby³ siê
II sobór powszechny (a pierwszy konstantynopolski). Wœród 13 delegacji, bio-
r¹cych udzia³ w posiedzeniu w Stambule, byli przedstawiciele Polskiego Auto-
kefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego z jego zwierzchnikiem, metropolit¹
warszawskim i ca³ej Polski Saw¹ na czele.

 Jeœli chrzeœcijanie nie licz¹ siê z wezwaniem do jednoœci, to istnieje ry-
zyko, ¿e nie bêd¹ siê liczyæ z samym Panem Bogiem. Przypomnia³ o tym pa-
pie¿ Franciszek w przemówieniu do delegacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów
(ŒRK) z jej sekretarzem generalnym dr Olavem Fykse Tveitem na czele, któr¹
przyj¹³ w Watykanie 7 marca 2014. Dziêkuj¹c za pozdrowienia skierowane
doñ przez sekretarza generalnego, papie¿ podkreœli³, ¿e spotkanie to „jest dal-
szym, wa¿nym rozdzia³em d³ugich i owocnych stosunków miêdzy Koœcio³em
katolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów”. Jako biskup Rzymu wyrazi³
wdziêcznoœæ swym goœciom za „s³u¿bê, jak¹ pe³ni¹ dla sprawy jednoœci wœród
wierz¹cych w Chrystusa”. Zwróci³ uwagê, ¿e ŒRK „od samego pocz¹tku swe-
go istnienia wnios³a wielki wk³ad do kszta³towania wra¿liwoœci wszystkich
chrzeœcijan na fakt, ¿e nasze podzia³y stanowi¹ powa¿n¹ przeszkodê dla
œwiadczenia o Ewangelii w œwiecie”. Nie mo¿na siê godziæ z podzia³ami, jak
gdyby by³y one po prostu czymœ nieuniknionym. „Jeœli chrzeœcijanie ignoruj¹
skierowane do nich przez Pana wezwanie do jednoœci, to istnieje ryzyko, ¿e
bêd¹ ignorowaæ Jego samego i zbawienie, które ofiarowa³ On przez swe Cia³o,
jakim jest Koœció³” – podkreœli³ gospodarz spotkania.
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 W wieku prawie 81 lat zmar³ 21 marca 2014 w Kilonii, gdzie przebywa³
na leczeniu, Moran Mor Ignatius (Ignacy) Zakka I Iwas – syryjski prawos³aw-
ny patriarcha Antiochii i ca³ego Wschodu, Najwy¿szy Kap³an Powszechnego
Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Sprawowa³ swój urz¹d od 14 wrzeœnia
1980 i – wed³ug prastarej tradycji syryjskiej – by³ 122. nastêpc¹ œw. Piotra
Aposto³a, pierwszego biskupa Antiochii. Zmar³y by³ bardzo zaanga¿owany w
ruchu ekumenicznym, m.in. w latach 1962-63 by³ obserwatorem z ramienia
swego Koœcio³a w pracach Soboru Watykañskiego II, a w latach 1998-2006
by³ jednym z 8 przewodnicz¹cych (prezydentów) Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
– Metropolita Mor Cyril Aphrem Karim zosta³ wybrany 123. patriarch¹ Antio-
chii i Ca³ego Wschodu, nastêpc¹ œw. Piotra. Zdecydowali o tym uczestnicy
Œwiêtego Synodu Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Nowy zwierzchnik
Koœcio³a urodzi³ siê 3 maja 1965 w Al-Kamiszli w Syrii. W 1996  zosta³ me-
tropolit¹ i wikariuszem patriarszym diecezji Wschodnich Stanów Zjednoczo-
nych. Nosiæ bêdzie imiê Ignacego Efrema II. Koœció³ Syryjski liczy ok. 3,5
mln wiernych na ca³ym œwiecie.

 W siedzibie Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriar-
chatu Moskiewskiego odby³o siê seminarium o stosunkach prawos³awno-kato-
lickich. Konferencjê zorganizowano w ramach wspó³pracy Moskiewskiego
Pañstwowego Instytutu Relacji Miêdzynarodowych z Ogólnocerkiewn¹ Aspi-
rantur¹ i Doktorantur¹ imienia œœ. Cyryla i Metodego. Reprezentant gospoda-
rza seminarium diakon Aleksiej Dikariew przedstawi³ ró¿ne kierunki wspó³-
pracy miêdzy Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym a Koœcio³em rzymskoka-
tolickim. Mówi³ o dzia³alnoœci Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego,
o relacjach z ró¿nymi lokalnymi Koœcio³ami katolickimi, zw³aszcza w Niem-
czech i na Litwie, oraz wspólnych wysi³kach w celu ochrony wartoœci chrze-
œcijañskich w œwiecie i obrony chrzeœcijan na Bliskim Wschodzie. W innych
wyk³adach poruszano problemy wzajemnych stosunków i wspó³pracy prawo-
s³awno-katolickiej.

 Biskupi Koœcio³ów Starokatolickich Unii Utrechckiej (UU) na swym do-
rocznym posiedzeniu w Wislikofen k. Zurychu (Szwajcaria) w dniach 30 mar-
ca – 4 kwietnia 2014 podjêli jednomyœlnie decyzjê o ponownym przyjêciu
Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów (KSM) w poczet cz³onków UU. O po-
nowne przyjêcie postulowa³a Wspólna Komisja Dialogu powo³ana w 2007,
która swe prace zakoñczy³a w 2013. Wspó³przewodnicz¹cymi byli ze strony
KSM bp W³odzimierz Jaworski, ze strony UU – biskup Haarlemu Dirk Scho-
on. Obrady w Szwajcarii poœwiêcone by³y m. in. dialogom koœcielnym prowa-
dzonym zarówno z Koœcio³ami anglikañskimi jak i Koœcio³em Luterañskim
Szwecji. Sporo miejsca poœwiêcono tak¿e przygotowaniom do obchodów 125.
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rocznicy powo³ania do ¿ycia UU, które odbêd¹ siê 20 wrzeœnia 2014 w
Utrechcie (Holandia). Z ramienia KSM w obradach uczestniczyli: bp Ludwik
Jab³oñski, bp W³odzimierz Jaworski i ks. Grzegorz Dro¿d¿.

 Rada Koœcio³ów i Organizacji Religijnych Ukrainy potêpi³a manifesta-
cje separatystyczne w tym kraju, opowiadaj¹c siê te¿ za jego pe³n¹ integralno-
œci¹ w granicach uznanych przez wspólnotê miêdzynarodow¹. Stanowisko to
potwierdzono w specjalnym komunikacie przyjêtym po ostatniej sesji tego gre-
mium 3 kwietnia 2014. Rada wyrazi³a jednomyœlne stanowisko, ¿e nie ma
przejawów wrogoœci i nietolerancji miêdzy wyznawcami ró¿nych religii na
Ukrainie. Równoczeœnie potêpiono podejmowane przez pewne œrodowiska
prowokacje i próby sztucznego rozbudzenia nienawiœci religijnej. „Pomimo
kryzysu spo³ecznego i politycznego, który prze¿ywa nasz kraj, Koœcio³y i or-
ganizacje religijne trwaj¹ w miêdzywyznaniowym i miêdzyreligijnym pokoju”
– podkreœla wspólny komunikat.

 12 kwietnia 2014  zakoñczy³a siê w szkockiej miejscowoœci Coatbridge
tygodniowa sesja czwartej fazy miêdzynarodowego dialogu rzymskokatolicko-
reformowanego. W spotkaniu wziêli udzia³ teolodzy Œwiatowej Wspólnoty Ko-
œcio³ów Reformowanych oraz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Tema-
tem sesji by³o motto: „Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ: Chrzeœcijañska
spo³ecznoœæ jako orêdownik sprawiedliwoœci.” Podczas konsultacji zaprezento-
wano cztery referaty z perspektywy reformowanej i rzymskokatolickiej. Ks. dr
Marina Behara (ref.) mówi³a nt. uœwiêcenia jako terminie poœrednim miêdzy
usprawiedliwieniem a sprawiedliwoœci¹, a o. Jorge Scampini OP (rzym.-kat.) o
relacji miêdzy Eucharysti¹ a sprawiedliwoœci¹. Ponadto wys³uchano odczytów
poœwiêconych relacji miêdzy Eucharysti¹ a etyk¹ spo³eczn¹, a tak¿e zwi¹zkowi
miêdzy usprawiedliwieniem a œwiêtoœci¹. Uczestnicy bilaterialnego dialogu na
p³aszczyŸnie miêdzynarodowej spotkali siê z przedstawicielami podobnej komi-
sji w wymiarze lokalnym miêdzy Koœcio³em Szkocji oraz Koœcio³em rzymsko-
katolickim w Szkocji, których dialog trwa od 1977 roku. Koœció³ Szkocji, do
którego nale¿y wiêkszoœæ chrzeœcijan-Szkotów, ma status Koœcio³a pañstwowe-
go i nale¿y do tradycji reformowanej. Cz³onkowie szkockiej komisji podzielili
siê swoimi doœwiadczeniami równie¿ w kontekœcie obchodów 450-lecia szkoc-
kiej Reformacji w 2010 roku. Wspó³przewodnicz¹cymi miêdzynarodowej komi-
sji s¹ ze strony reformowanej ks. dr Martha Moore-Keishn (USA), a z rzymsko-
katolickiej bp Kevin Rhoades z diecezji Fort Wayne-South Bend (USA). W 2015
roku rozpoczn¹ siê prace nad koñcowym dokumentem dialogu.

 Koœció³ prawos³awny Patriarchatu Antiocheñskiego zerwa³ ³¹cznoœæ ka-
noniczn¹ z Patriarchatem Jerozolimskim, podwa¿aj¹cym jurysdykcjê tego
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pierwszego nad Katarem na Pó³wyspie Arabskim. Decyzjê w tej sprawie pod-
jêto na posiedzeniu Œwiêtego Synodu Koœcio³a antiocheñskiego 29 kwietnia
2014 pod przewodnictwem patriarchy Jana X. Nast¹pi³o to po wielomiesiêcz-
nych próbach uregulowania wzajemnych stosunków i po nieudanych próbach
mediacji podejmowanych przez patriarchê Konstantynopola i rz¹d Grecji.
Konflikt miêdzy obu staro¿ytnymi patriarchatami prawos³awnymi wybuch³ po
mianowaniu 19 lutego (4 marca – wed³ug nowego stylu) przez patriarchê jero-
zolimskiego archimandryty Makarego metropolit¹ w Katarze, który Patriarchat
Antiocheñski uwa¿a za swój obszar kanoniczny. Oznacza to, ¿e tylko on mo¿e
zarz¹dzaæ ¿yciem prawos³awnym w tym niewielkim kraju nad Zatok¹ Persk¹.
Napiêcia nie byli w stanie rozwi¹zaæ poœrednicz¹cy w nim patriarcha Konstan-
tynopola Bart³omiej I ani przedstawiciele rz¹du Grecji.

 Na Ukrainie znów leje siê krew, a starcia w obwodzie donieckim i w
Odessie spowodowa³y œmieræ kilkudziesiêciu ludzi i dalsz¹ destabilizacjê kraju
– napisa³ patriarcha moskiewski i ca³ej Rusi Cyryl w oœwiadczeniu og³oszo-
nym 3 maja 2014 w Moskwie. Nie wymieniaj¹c winnych ani przyczyn obecnej
sytuacji, wyrazi³ solidarnoœæ z zachodnim s¹siadem i z jego narodem oraz za-
pewni³ o swych modlitwach za ofiary œmiertelne i za rannych. „Bo¿e wielki i
jedyny! Strze¿ Rusi – Ukrainy!” – zakoñczy³ swe przes³anie zwierzchnik Ro-
syjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.

 Rozwija siê, choæ nie bez trudnoœci, lokalny dialog katolików i anglika-
nów w Stanach Zjednoczonych. Og³oszono w³aœnie kolejny dokument wieñ-
cz¹cy prowadzone od 2008  rozmowy miêdzy nimi na temat eklezjologii i mo-
ralnego rozeznania. Przyœwieca³o im has³o: w poszukiwaniu wspólnego œwia-
dectwa moralnego. Podejmowano w nich trudne zagadnienie zwi¹zków osób
tej samej p³ci. Rozmowy potwierdzi³y istotne ró¿nice w podejœciu obu wyznañ
do tej kwestii. Wy³o¿ono katolickie nauczanie o moralnoœci seksualnej i przed-
stawiono ewolucjê pogl¹dów na ten temat w Koœciele episkopalnym (jest on
amerykañsk¹ odmian¹ anglikanizmu). Przyznano, ¿e choæ Koœció³ ten zezwala
na œluby jednop³ciowe, to jednak równie¿ wœród jego wyznawców w USA bu-
dzi to ¿ywe kontrowersje. Postulowana w dialogu jednoœæ obu wyznañ spro-
wadzi³a siê w tym przypadku do bardzo ogólnikowych deklaracji o potrzebie
okazania naszym dzia³aniem wsparcia osobom homoseksualnym oraz o po-
wszechnym powo³aniu do œwiêtoœci.

 Kanadyjski pastor Christopher Ferguson zosta³ nowym sekretarzem ge-
neralnym Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR) – zade-
cydowa³ Komitet Wykonawczy ŒWKR, obraduj¹cy w Hanowerze. 61-letni
Ferguson zast¹pi ks. dr. Setri Nyomi z Ghany. Ferguson jest duchownym z
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ogromnym doœwiadczeniem duszpasterskim w ró¿nych czêœciach œwiata. Pe³-
ni³ s³u¿bê w parafiach Zjednoczonego Koœcio³a Kanady (drugiego co do wiel-
koœci Koœcio³a chrzeœcijañskiego w tym kraju), a tak¿e na Bliskim Wschodzie
i w krajach Ameryki £aciñskiej. Reprezentowa³ równie¿ ŒWKR przy Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. Nowy sekretarz generalny obejmie swój urz¹d
1 sierpnia 2014. ŒWKR, reprezentuj¹ca 80 milionów chrzeœcijan tradycji refor-
mowanej, zrzesza ok. 230 Koœcio³ów na ca³ym œwiecie, w tym Koœció³ Ewan-
gelicko-Reformowany w Polsce.

 Bezprecedensowy ho³d z³o¿y³ papie¿owi Janowi XXIII izraelski parla-
ment – Kneset na swym posiedzeniu 13 maja 2014, czcz¹c jego zas³ugi dla ra-
towania ¯ydów europejskich w latach II wojny œwiatowej. Przyj¹³ on jedno-
g³oœnie uchwa³ê o oddaniu czci Janowi XXIII w podziêkowaniu za uratowanie
tysiêcy ludzi podczas holokaustu i jego wk³ad w dialog katolicko-¿ydowski.
Jako delegat apostolski w Turcji abp Angelo Giuseppe Roncalli pomóg³ tysi¹c-
om ¯ydów z okupowanej przez Niemców Europy, zw³aszcza z jej czêœci po-
³udniowo-wschodniej, przedostaæ siê do Stambu³u, a stamt¹d dalej na Bliski
Wschód i do Ameryki.

 Konsekwencj¹ dialogu miêdzyreligijnego nie mo¿e byæ relatywizacja
wiary chrzeœcijañskiej – pisze papie¿ Franciszek w przes³aniu z okazji 50-lecia
watykañskiej dykasterii, która zajmuje siê tym dialogiem. Papie¿ przypomina,
¿e za³o¿enie to by³o jasne od samego pocz¹tku, kiedy Pawe³ VI ustanowi³ tê
dykasteriê. Prowadzenie dialogu miêdzyreligijnego nie oznacza te¿ wyrzecze-
nia siê g³êbokiego pragnienia, by g³osiæ wszystkim radoœæ ze spotkania z Chry-
stusem. Franciszek przypomina, ¿e ustanowienie Sekretariatu ds. Niechrzeœci-
jan, bêd¹cego poprzednikiem Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego,
mia³o miejsce w kontekœcie Soboru Watykañskiego II, kiedy Koœció³ kierowa³
siê szczerym pragnieniem spotkania i dialogu z ca³¹ ludzkoœci¹.

 Do przezwyciê¿enia lêku przed œmierci¹, z³em i drugim bliŸnim oraz do
budowania ¿ycia z Bogiem zachêci³ w swoim przemówieniu w Bazylice Grobu
Pañskiego w Jerozolimie patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I. Przemawia³
on w czasie nabo¿eñstwa ekumenicznego z udzia³em papie¿a Franciszka, które
odby³o siê w tej œwi¹tyni w 50. rocznicê spotkania Paw³a VI i Atenagorasa. W
nabo¿eñstwie uczestniczyli zwierzchnicy i przedstawiciele wielu innych Ko-
œcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich, w tym prawos³awny patriarcha Jerozolimy
Teofil III, który na wstêpie przywita³ wszystkich obecnych. Odnosz¹c siê do
serdecznego uœcisku pokoju z papie¿em Franciszkiem zaznaczy³, ¿e nie ma in-
nej drogi prowadz¹cej do ¿ycia ni¿ droga mi³oœci, pojednania, prawdziwego
pokoju i wiernoœci prawdzie. Do pójœcia ni¹ wezwani s¹ chrzeœcijanie w sto-
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sunkach miêdzy sob¹, niezale¿nie od tego, do jakiego Koœcio³a czy wyznania
nale¿¹, daj¹c w ten sposób przyk³ad pozosta³emu œwiatu. Po wyg³oszeniu swe-
go przemówienia podszed³ do papie¿a  i obaj kilkakrotnie serdecznie siê uca³o-
wali. – „To bardzo wa¿ne, ¿e biskup Rzymu i patriarcha Konstantynopola spo-
tkali siê, by potwierdziæ powo³anie Koœcio³a do jednoœci” – powiedzia³ pastor
Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów.  Podsumo-
wuj¹c pielgrzymkê Franciszka do Ziemi Œwiêtej pastor Tveit powiedzia³, ¿e
jego spotkania z Bart³omiejem s¹ wa¿ne nie tylko dla dialogu miêdzy katolicy-
zmem a prawos³awiem. Zdaniem sekretarza generalnego maj¹ one wielkie zna-
czenie tak¿e dla ca³ego ruchu ekumenicznego.

Z kraju

 „My, Niemcy, obudziliœmy siê dopiero wtedy, kiedy wojna uderzy³a w
nas” – mówi³ 10 kwietnia 2013 w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trój-
cy w Warszawie ks. Friedrich Magirius. Niemiecki duchowny luterañski zosta³
kolejnym laureatem nagrody „Cz³owiek Pojednania”, przyznawanej przez Pol-
ska Radê Chrzeœcijan i ¯ydów (PRChi¯). Stanis³aw Krajewski, wspó³prze-
wodnicz¹cy PRChi¯ mówi³ o inspiruj¹cej roli Akcji „Znaki Pokuty” (Aktion
Sühnezeichen) dla pojednania niemiecko-polskiego  i dialogu chrzeœcijañsko-
¿ydowskiego w Polsce. 83-letni laureat w latach 1974-1982 kierowa³ Akcj¹
Znaki Pokuty  w NRD. We wspó³pracy z polskimi Klubami Inteligencji Kato-
lickiej ks. Magirius organizowa³ wyjazdy Niemców do Polski i Polaków do
Niemiec, by przezwyciê¿aæ ciê¿ar spowodowany przez dziedzictwo wojny, w
tym zag³adê ¯ydów. W latach 1985-2005 by³ przewodnicz¹cym Chrzeœcijañ-
sko-¯ydowskiej Wspólnoty Roboczej Miasta Lipska. Honorowy tytu³ „Cz³o-
wiek Pojednania” przyznawany jest przez PRChi¯ osobom spoza Polski, które
s¹ szczególnie zas³u¿one dla dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w naszym
kraju.

 Psalmami, które wyra¿a³y skargê wobec Boga, ale tak¿e nadziejê, ¿e nie
opuœci On swego ludu, modlili siê 21 kwietnia 2013 w Warszawie uczestnicy
dorocznego marszu w rocznicê powstania w getcie warszawskim. Marsz mo-
dlitewny szlakiem pomników getta warszawskiego zorganizowa³a Polska
Rada Chrzeœcijan i ¯ydów (PRChi¯). Uczestniczy³o w nim ponad 200 osób –
chrzeœcijan i duchownych ró¿nych wyznañ oraz  ¯ydów, w tym trzech rabi-
nów. Uczestnicy marszu wyruszyli sprzed Pomnika Bohaterów Getta, a nastêp-
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nie zatrzymywali siê na stacjach: przy Drzewie Sprawiedliwych, gdzie chrze-
œcijanie odmówili modlitwê „Ojcze nasz”, przy Kamieniu Pamiêci Szmula Zy-
gielbojma, który pope³ni³ samobójstwo z powodu milczenia œwiata wobec za-
g³ady ¯ydów, przy bunkrze przy ul. Mi³ej, gdzie mieœci³o siê dowództwo po-
wstania, przy pomniku Janusza Korczaka. Przy wszystkich stacjach
wznoszono na przemian modlitwy chrzeœcijañskie i ¿ydowskie, modlono siê
psalmami, odczytywano nazwiska mieszkañców getta warszawskiego oraz
sk³adano kwiaty. Marsz zakoñczy³a tradycyjnie modlitwa Jana Paw³a II za na-
ród ¿ydowski przy Pomniku Umschlagplatz. Wspó³przewodnicz¹cy Polskiej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, prof. Stanis³aw Krajewski, zaprosi³ wszystkich na
kolejny marsz – za rok.

 W Kamieniu Œl¹skim odby³a siê konferencja naukowa „Ekumenizm –
integracja – pokój”. Nad ró¿nymi aspektami ekumenizmu zastanawiali siê teo-
logowie trzech nurtów chrzeœcijañstwa: ewangelicyzmu, katolicyzmu i prawo-
s³awia. Konferencja odby³a siê 6 i 7 maja 2013 z inicjatywy Wydzia³u Teolo-
gicznego Uniwersytetu Opolskiego. Wœród prelegentów znaleŸli siê przedsta-
wiciele trzech tradycji chrzeœcijañskich. Referaty wyg³osili tak¿e:  kardyna³
Kurt Koch – aktualny przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœci-
jan i jego poprzednik na tym urzêdzie –  kardyna³  Walter Kasper. Konferencja
zosta³a zorganizowana z okazji inauguracji Instytutu Badañ Nauczania Papie-
skiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego w Kamieniu Œl¹skim.

 W dniach  16 do 18 maja 2013 obradowa³a w Warszawie-Radoœci
XXXV Krajowa Konferencja Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. Wziê³o w niej
udzia³ ponad 110 delegatów oraz wielu goœci. G³ówn¹ tematyk¹ obrad by³a
rola zborów jako œrodowisk rozwoju wiary. Temat ten by³ podejmowany w ka-
zaniach oraz w panelu dyskusyjnym, w którym wziêli udzia³ pastorzy repre-
zentuj¹cy ró¿ne typy zborów. Podczas obrad wybrano now¹ Radê Koœcio³a na
lata 2013-2017. Jej przewodnicz¹cym zosta³ pastor dr Mateusz Wichary z So-
potu, redaktor naczelny miesiêcznika baptystycznego „S³owo Prawdy” i wy-
k³adowca Wy¿szego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warsza-
wie. Delegaci Konferencji przyjêli cztery uchwa³y wprowadzaj¹ce kilka zmian
do aktów prawnych Koœcio³a. Ponadto przyjêto uchwa³ê o wniesieniu do pre-
zydenta, premiera oraz marsza³ków sejmu i senatu listu otwartego w sprawie
projektu ustawy o zwi¹zkach partnerskich.

 
 Warszawskie Ekumeniczne Œwiêto Biblii mia³o miejsce 18 maja 2013 na

placu przed warszawskim koœcio³em baptystów. Jak co roku zgromadzi³o
œwieckich i duchownych z ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. W programie
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imprezy znalaz³y siê wystêpy muzyczne, czytania tekstów biblijnych oraz kon-
kurs biblijny z nagrodami. Na placu stan¹³ te¿ namiot Towarzystwa Biblijnego,
gdzie ka¿dy móg³ dowiedzieæ siê o dzia³alnoœci tej instytucji, a tak¿e zakupiæ
Bibliê i literaturê biblijn¹. Warszawskie Ekumeniczne Œwiêto Biblii jest orga-
nizowane w stolicy od 2008  przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Pierwsze
trzy edycje mia³y miejsce na placu Zamkowym, kolejne dwie na placu Ma³a-
chowskiego przy koœciele luterañskim Œw. Trójcy.

 Dobieg³ koñca pierwszy rok funkcjonowania Ekumenicznego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku (EUTW). Uroczystoœæ zakoñczenia roku akademickiego
2012/2013 w EUTW odby³a siê 28 maja 2013 w Lutheraneum – podziemiach
luterañskiego koœcio³a Œw. Trójcy w Warszawie. Wziêli w niej udzia³ cz³onko-
wie zarz¹du tej instytucji, s³uchacze kursów, goœcie ekumeniczni oraz repre-
zentanci œrodowisk akademickich i politycznych. Prezes zarz¹du EUTW Ro-
man Michalak w swym przemówieniu opowiada³ o dzia³alnoœci tej instytucji w
minionym roku. Wyk³ady i seminaria gromadzi³y œrednio ok. 60 s³uchaczy.
Odbywa³y siê dwa razy w tygodniu. Tematyka zajêæ obejmowa³a m.in. histo-
riê, religioznawstwo, teologiê, filozofiê, psychologiê, literaturoznawstwo, na-
uki œcis³e. Prowadzone by³y równie¿ lektoraty jêzykowe i inne zajêcia. Pozdro-
wienia przekaza³ zebranym wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy
Samiec, który reprezentowa³ prezesa Rady abp. Jeremiasza. PRE sprawuje pa-
tronat nad Ekumenicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Nadzór naukowy
nad EUTW sprawuje Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie.

 Do ca³kowitej wymiany w³adz zwierzchnich Koœcio³a Ewangelicko-Me-
todystycznego w RP dosz³o podczas 92. Konferencji Dorocznej Koœcio³a (14-
16 czerwca 2013). Po prawie 25 latach dotychczasowego zwierzchnika ks. bp.
Edwarda Puœleckiego zast¹pi³ ks. Andrzej Malicki. Do nowej Rady Koœcio³a
nie zostali wybrani równie¿ dwaj wieloletni jej cz³onkowie: Zbigniew Kamiñ-
ski oraz Jan Ostryk – dotychczas pe³nili oni urzêdy superintendentów (bisku-
pów) okrêgowych. Wymienieni duchowni pozostali na stanowiskach probosz-
czów parafii warszawskiej i poznañskiej. Okrêgiem centralnym kierowaæ bê-
dzie zwierzchnik Koœcio³a, ks. sup. Malicki. Jego zastêpc¹ i superintendentem
okrêgu zachodniego zosta³ ks. S³awomir Rodaszyñski (Chodzie¿/Koszalin),
superintendentem okrêgu po³udniowego ks. Józef Bartos (Kraków), a okrêgu
mazurskiego ks. Waldemar Eggert (Ostróda). Do Rady wszed³ równie¿ ks. Ja-
nusz Daszuta z Kielc. Nowe w³adze Koœcio³a zosta³y wybrane na 6-letni¹ ka-
dencjê. W obradach konferencji uczestniczy³ bp Patrick Streiff, który jest bi-
skupem Zjednoczonego Koœcio³a Metodystycznego Europy Œrodkowej i Po³u-
dniowej z siedzib¹ w Szwajcarii. Pod jego jurysdykcj¹ znajduj¹ siê Koœcio³y
metodystyczne w 14 krajach europejskich (w tym Polski) oraz w Tunezji.
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 18 czerwca 2013 odby³ siê Synod Koœcio³a Polskokatolickiego w RP.
Synod jest najwy¿sz¹ w³adz¹ w Koœciele Polskokatolickim i odbywa siê co
piêæ lat. Jednym z najwa¿niejszych punktów porz¹dku dziennego by³ wybór
w³adz Koœcio³a oraz nowych biskupów diecezjalnych. Zwierzchnikiem i jed-
noczeœnie przewodnicz¹cym Rady Synodalnej zosta³ ponownie bp prof. Wik-
tor Wysoczañski. W Synodzie wziêli udzia³ przedstawiciele Polskiego Narodo-
wego Koœcio³a Katolickiego w USA i Kanadzie z prymasem Anthony’m Mi-
kovsky’m na czele. Pozdrowienia przekaza³ równie¿ delegat Miêdzynarodowej
Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej bp Dirk Schoon z
Holandii. Poniewa¿ dwie z trzech diecezji Koœcio³a Polskokatolickiego nie s¹
obsadzone, Rada Synodalna rekomendowa³a wybór dwóch biskupów, wysu-
waj¹c kandydatury ks. inf. Stanis³awa Bosego oraz ks. inf. Antoniego Norma-
na. Duchowni ci pe³ni¹ od kilku lat urz¹d administratora diecezji wroc³awskiej
oraz krakowsko-czêstochowskiej. ¯aden z kandydatów nie uzyska³ wymaga-
nych prawem wewnêtrznym 2/3 g³osów, w skutek czego wybór nowych bisku-
pów nie by³ mo¿liwy.

 Bp Mieczys³aw Cis³o, przewodnicz¹cy Komitetu Episkopatu ds. Dialogu
z Judaizmem przes³a³ KAI nastêpuj¹ce oœwiadczenie: „Wyra¿am solidarnoœæ z
Naczelnym Rabinem Polski Panem Michelem Schudrichem w sprawie doko-
nywania uboju rytualnego zgodnie z wielowiekow¹ religijn¹ tradycj¹
¿ydowsk¹. Praktyka ta nie musi staæ w sprzecznoœci z zasad¹ humanitarnego
traktowania zwierz¹t i nie powinna powodowaæ dodatkowych stresów, a sam
ból zwi¹zany z ubojem powinien byæ zminimalizowany. Stres i ból s¹ nieunik-
nione w ka¿dym uboju. W przypadku kolizji pomiêdzy wspó³czesn¹ wra¿liwo-
œci¹ na prawa zwierz¹t do godnego traktowania a prawem do wolnoœci religij-
nej, trzeba opowiedzieæ siê za pierwszeñstwem prawa do wolnoœci religijnej z
racji jego zasadniczego charakteru. Tylko wspólnota religijna mo¿e w sposób
autonomiczny, bez zewnêtrznej presji, podejmowaæ reformê instytucji  i zwy-
czajów, które okreœlaj¹ jej to¿samoœæ. Œwiadomi problemu, który rodzi siê ze
wspó³czesnej ludzkiej wra¿liwoœci, wyznawcy judaizmu s¹ gotowi podejmo-
waæ kolejne dzia³ania na rzecz zminimalizowania cierpienia zwierz¹t. W tej
z³o¿onej kwestii nale¿y rozumieæ równie¿ wra¿liwoœæ tych, którzy walcz¹ o
prawa zwierz¹t, co jest wspóln¹ trosk¹ nas wszystkich. Ponadto, pozostaje tak-
¿e nadzieja, ¿e dyskusja wokó³ praw zwierz¹t o¿ywi nasz¹ spo³eczn¹ refleksjê
nad prawami cz³owieka, wraz z prawem do ¿ycia – i to godnego ¿ycia – na
wszystkich jego etapach, od poczêcia do naturalnej œmierci oraz uœwiadomi
wszystkim prawdê o dramatycznym cierpieniu dziecka zabijanego w ³onie
matki”.  Z kolei Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oœwiadczy³, ¿e nie
wyobra¿a sobie pe³nienia funkcji w kraju, w którym ograniczane s¹ prawa reli-
gii ¿ydowskiej. Zaœ mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP To-
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masz Miœkiewicz zapowiedzia³ niepos³uszeñstwo wobec zakazu uboju rytual-
nego. By³y to reakcje na odrzucenie przez Sejm rz¹dowego projektu ustawy
dopuszczaj¹cej rytualny ubój zwierz¹t.

 W Szczecinie w Miêdzynarodowym Centrum Spotkañ i Studiów im. ks.
Dietricha Bonhoeffera odby³o siê posiedzenie Komisji Kontaktów Polskiej
Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech. Dyskutowano o
¿yciu Koœcio³ów w Polsce i w Niemczech oraz ich wspó³pracy. Spotkanie mia-
³o miejsce 9 wrzeœnia 2013. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE)
uczestniczyli w nim jej prezes abp Jeremiasz oraz dyrektor ks. Ireneusz Lukas.
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech (EKD) reprezentowali bp Hans-Jürgen
Abromeit, zwierzchnik Pomorskiego Koœcio³a Ewangelickiego i przedstawi-
ciel Rady EKD ds. kontaktów z Polsk¹, oraz ks. Michael Hübner. Celem spo-
tkania by³o omówienie aktualnych spraw dla Koœcio³ów w Polsce i w Niem-
czech, wymiana doœwiadczeñ, a tak¿e omówienie wspó³pracy pomiêdzy PRE i
EKD. Rozmawiano o aktualnych wyzwaniach dla Koœcio³ów w Polsce i Niem-
czech, sytuacji spo³eczno-ekonomicznej w obu krajach oraz o nowych zada-
niach Koœcio³ów w Europie, m.in. w kontekœcie Zgromadzenia Ogólnego Kon-
ferencji Koœcio³ów Europejskich, które w lipcu odby³o siê w Budapeszcie.
Uczestnicy spotkania dyskutowali tak¿e o procesie pojednania polsko-rosyj-
skiego i polsko-ukraiñskiego oraz o przygotowaniach do konferencji na temat
„Pojednanie w Europie œrodkowo-wschodniej. Nowe wyzwania”.

 W Centrum Kultury Prawos³awnej w Warszawie odby³a siê w dniach
2-4 paŸdziernika 2013 konferencja nt. „Pojednanie w Europie Œrodkowo-
Wschodniej. Nowe wyzwania”. G³ównymi jej tematami by³y sprawy pojed-
nania i zbli¿enia miêdzy Polakami a Ukraiñcami i Rosjanami. By³o to 16.
spotkanie w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na
Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”, wspó³organizowanymi przez
Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ (PRE) i Koœció³ Ewangelicki Niemiec (EKD).
Pierwsze spotkanie odby³o siê w 1996. Ich celem jest z jednej strony zbli¿e-
nie miêdzy Koœcio³ami w tych krajach, z drugiej zaœ d¹¿enie do tego, aby
Koœcio³y i wyznania chrzeœcijañskie przyczynia³y siê do pojednania miêdzy
zamieszkuj¹cym je narodami. „Impulsem do podjêcia takiej a nie innej tema-
tyki na konferencji w Warszawie jest podpisanie dwóch dokumentów przez
przedstawicieli Koœcio³ów: zesz³orocznego „Wspólnego przes³ania do naro-
dów Polski i Rosji” oraz tegorocznej „Polsko-ukraiñskiej deklaracji o pojed-
naniu” – mówi³ otwieraj¹c konferencjê dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
ks. Ireneusz Lukas. Jak powiedzia³, celem spotkania jest wypracowanie po-
mys³ów dzia³añ s³u¿¹cych pojednaniu, ale te¿ zapoznanie siê z ju¿ istniej¹cy-
mi inicjatywami w tym zakresie. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Je-
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remiasz z Koœcio³a Prawos³awnego przypomnia³, ¿e projekt „Pojednanie” po-
wsta³, aby zapobiec barierom, które mog¹ powstaæ miêdzy pañstwami Unii
Europejskiej a tymi, które znajduj¹ siê poza ni¹. Projekt zosta³ wsparty przez
Konferencjê Koœcio³ów Europejskich podczas jej Zgromadzenia Ogólnego w
Grazu w 1997 r.

 Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w Polsce prze¿ywa pewien impas, ale
s¹ te¿ wyraŸne przes³anki do optymizmu – podkreœlano podczas dyskusji zor-
ganizowanej w Warszawie przez Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów (PRCh¯)
dnia 4 paŸdziernika  2013. W spotkaniu uczestniczy³ m.in. bp Mieczys³aw Ci-
s³o i wspó³przewodnicz¹cy Rady ze strony ¿ydowskiej Stanis³aw Krajewski.
Optymizm co do obecnej sytuacji dialogu z ¯ydami oraz jego perspektyw wy-
razi³ bp Cis³o. Jako przyk³ady wymieni³ wzrastaj¹ce zainteresowanie polskich
uczelni kultur¹, literatur¹ i religi¹ ¿ydowsk¹ czy rozwijaj¹c¹ siê dzia³alnoœci¹
Wy¿szej Szko³y Filologii Hebrajskiej, któr¹ w Toruniu prowadz¹ ojcowie fran-
ciszkanie. Przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego
wspomnia³ o swoich przyjacielskich kontaktach z wieloma rabinami i zapew-
ni³, ¿e jest cz³owiekiem wielkiej nadziei. Jednoczeœnie wyrazi³ ubolewanie, ¿e
w œrodowisku Koœcio³a w Polsce istniej¹ osoby, które – choæ wczeœniej by³y
orêdownikami dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego – wycofa³y siê i obecnie
propaguj¹ sceptycyzm. „Nie rozumiem, dlaczego ci ludzie dokonali pewnego
zwrotu” – przyzna³ bp Cis³o. Z ¿alem mówi³ te¿ o nik³ym zainteresowaniu
mediów corocznymi obchodami Dnia Judaizmu w Koœciele katolickim w Pol-
sce. Stanis³aw Krajewski, wspó³przewodnicz¹cy Rady ze strony ¿ydowskiej
oceni³, ¿e patrz¹c na wzajemne relacje z perspektywy kilkudziesiêciu lat mo¿-
na mówiæ o kolosalnym postêpie i zmianie na lepsze. Zwróci³ uwagê, ¿e ostat-
ni papie¿e mocno podkreœlaj¹ znaczenie dialogu z judaizmem. „To s¹ przemia-
ny, które bêd¹ pamiêtane w nastêpnych stuleciach” – powiedzia³ Krajewski.
Mimo wszystko, jego zdaniem, zasadne jest pytanie, czy we wzajemnych rela-
cjach nie dosz³o do pewnego impasu. Widaæ bowiem, ¿e osoby zaanga¿owane
w dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w Polsce nie bardzo wiedz¹ w jakim kierun-
ku ów dialog bêdzie szed³ i jakie winny byæ w tej dziedzinie kolejne kroki.
Odnosz¹c siê do faktu rezygnacji z cz³onkostwa w PRCh¯ przez kilka osób
reprezentuj¹cych stronê chrzeœcijañsk¹, przedstawiciele obydwu religii wyra-
¿ali nadziejê, ¿e ju¿ wkrótce nast¹pi rekonstrukcja tego gremium oraz ¿e obec-
na sytuacja nie grozi powa¿niejszym kryzysem Rady. Przypomnijmy, ¿e
wspó³przewodnicz¹cy Rady, o. Wies³aw Dawidowski OSA oraz dwie inne oso-
by zrezygnowa³y w lipcu 2013 z cz³onkostwa w tym gremium. By³a to reakcja
na wydane przez Stanis³awa Krajewskiego oœwiadczenie, w którym – w imie-
niu Rady – wyra¿a³ on wdziêcznoœæ ks. Wojciechowi Lemañskiemu za dzia³al-
noœæ na rzecz dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego.



Z KRAJU

265

 W dniu 7 paŸdziernika 2013  obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP).
Omówiono sprawy zwi¹zane z obecnoœci¹ i œwiadectwem Koœcio³ów w Unii
Europejskiej. W tym kontekœcie poruszono kwestiê cierpienia chrzeœcijan w
Syrii. Rozwa¿ano mo¿liwoœæ zorganizowania sympozjum poœwiêconego sytu-
acji chrzeœcijan w tym kraju w terminie jak najszybszym. Zwrócono uwagê na
potrzebê zorganizowania tak¿e sympozjum zwi¹zanego z ideologi¹ gender,
która coraz wyraŸniej narzucana jest polskiej œwiadomoœci spo³ecznej. Zasta-
nawiano siê na temat mo¿liwoœci udzia³u strony rzymskokatolickiej w plano-
wanym ekumenicznym i miêdzynarodowym sympozjum dotycz¹cym eklezjo-
logii w œwietle Nowego Testamentu. Przedstawiono intencjê PRE zorganizo-
wania wspólnego ekumenicznego nabo¿eñstwa w czasie planowanej w
Warszawie na listopad Konferencji klimatycznej. Komisja zapoznana zosta³a
ze stanem przygotowañ broszury na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan.
Has³em tygodnia bêd¹ s³owa: „Czy¿ Chrystus jest podzielony?”. Przedstawio-
no stan prac nad wspóln¹ ekumeniczn¹ deklaracj¹ na temat œwiêtowania nie-
dzieli. Wymieniono pogl¹dy w sprawie Funduszu Koœcielnego.  

  Abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk), zwierzchnik prawos³awnej diecezji
wroc³awsko-szczeciñskiej, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i by³y
rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT), 3 paŸdziernika 2013
skoñczy³ 70 lat. Z okazji jubileuszu 10 paŸdziernika odby³a siê w siedzibie
ChAT uroczystoœæ, która zgromadzi³a liczne grono osób ze œrodowisk koœciel-
nych, ekumenicznych i akademickich. O dorobku abp. Jeremiasza opowiada³
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego metropolita
Sawa oraz rzymskokatolicki prymas-senior abp Henryk Muszyñski. Ten drugi
zwróci³ uwagê na obszary pracy ekumenicznej jubilata: w ChAT, PRE, dialogu
z Koœcio³em Rzymskokatolickim oraz przy pracach nad Ekumenicznym Prze-
k³adem Przyjació³ Nowego Testamentu. – „Bez wsparcia abp. Jeremiasza nie
by³oby Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w jej obecnym kszta³cie” –
podkreœla³ obecny rektor tej uczelni ks. prof. Bogus³aw Milerski. Przedstawi-
ciel Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD) ds. kontaktów z Polsk¹ bp
Hans-Jürgen Abromeit przypomnia³ zaanga¿owanie abp. Jeremiasza w miê-
dzynarodowych kontaktach ekumenicznych. Z okazji 70. urodzin abp. Jere-
miasza Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna wyda³a ksiêgê pami¹tkow¹ „Ku
S³owu, ku Koœcio³owi, ku œwiatu”. Na 619 stronach opublikowano kilkadzie-
si¹t artyku³ów autorstwa teologów tradycji katolickiej, prawos³awnej i prote-
stanckiej. W ksi¹¿ce znalaz³ siê równie¿ wywiad z jubilatem.

  28 paŸdziernika 2013  zmar³ Tadeusz Mazowiecki – polityk, redaktor,
dzia³acz katolicki, znany z otwartej i ekumenicznej postawy. Podczas pogrzebu
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obecni byli tak¿e reprezentanci œrodowisk ekumenicznych w Polsce. Szeroka
publicznoœæ kojarzy³a go g³ównie jako redaktora „Wiêzi”, antykomunistyczne-
go opozycjonistê i polityka. W œrodowiskach Koœcio³ów mniejszoœciowych
znany by³ równie¿ z kontaktów ekumenicznych. Tadeusz Mazowiecki ju¿ w
latach 50. i 60. bywa³ na nabo¿eñstwach w luterañskim koœciele Œw. Trójcy w
Warszawie i s³ucha³ kazañ ks. Zygmunta Michelisa, proboszcza tej parafii i
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczy³ równie¿ w nabo¿eñstwach
ekumenicznych odbywaj¹cych siê w warszawskim koœciele ewangelicko-refor-
mowanym. Bywa³ te¿ w koœcio³ach innych wyznañ. „Kilkakrotnie odwiedza³
nasze oœrodki koœcielne; swoj¹ skromnoœci¹ i otwartoœci¹ zyskiwa³ szacunek i
powa¿anie” – napisa³ w swych kondolencjach zwierzchnik Koœcio³a Prawo-
s³awnego metropolita Sawa. W paŸdzierniku 2009 r., w dwudziestolecie prze-
mian demokratycznych w Polsce, Tadeusz Mazowiecki wyg³osi³ wyk³ad pod-
czas inauguracji roku akademickiego w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicz-
nej. Mówi³ o wydarzeniach 1989 r. W jego pogrzebie w warszawskiej katedrze
rzymskokatolickiej œw. Jana, a nastêpnie na cmentarzu w Laskach uczestniczy-
li równie¿ przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej.

 Oko³o piêciuset wiernych Koœcio³a katolickiego i prawos³awnego modli-
³o siê wspólnie za zmar³ych podczas corocznej ekumenicznej procesji na
cmentarzu prawos³awnym na Reducie Wolskiej w Warszawie. W procesji
wziêli udzia³ duchowni i wierni z rzymskokatolickiej parafii œw. Wawrzyñca i
prawos³awnej parafii œw. Jana Klimaka. Przy piêciu stacjach wierni obydwu
wyznañ modlili siê za ofiary II wojny œwiatowej oraz zmar³ych biskupów i ka-
p³anów, rodziców i przodków, opiekunów i wychowawców oraz za wszystkich
zmar³ych pochowanych na wolskim cmentarzu. Procesja ekumeniczna odbywa
siê od blisko 30 lat. Wierni obu Koœcio³ów modlili siê nawet wówczas, gdy
dialog teologiczny miêdzy katolikami i prawos³awnymi by³ zagro¿ony, albo
zawieszony. Na uwagê zas³uguje gest ze strony prawos³awnych, którzy pamiêæ
zmar³ych czcz¹ tydzieñ po Wielkiej Nocy, a 1 listopada przychodz¹ na cmenta-
rze razem z katolikami.

 12 listopada 2013 w wieku 87 lat zmar³ ks. prof. Konrad M. Pawe³ Rud-
nicki, wybitny teolog mariawicki, mistyk, œwiatowej s³awy astronom. By³ du-
chownym Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, ministrem generalnym eku-
menicznego Zgromadzenia Mariawitów, duszpasterzem placówki mariawickiej
w Krakowie oraz polskiej wspólnoty episkopalnej. Naukowo zajmowa³ siê teo-
logi¹, astronomi¹ oraz metodologi¹ i histori¹ nauki. Studia odby³ na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz w Mariawickim Seminarium Duchownym w P³ocku.
Pracowa³ na Uniwersytecie Warszawskim, California Institute of Technology
w Pasadenie (gdzie otrzyma³ pierwsze stanowisko profesorskie), Uniwersyte-
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cie Jagielloñskim w Krakowie, w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w
Warszawie oraz w Wy¿szej Szko³y Œrodowiska w Bydgoszczy. By³ cz³onkiem
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Starokato-
lickim Mariawitów a Koœcio³em Rzymskokatolickim. Do jego osi¹gniêæ w
dziedzinie teologii nale¿y pierwsze krytyczne wydanie Objawieñ œw. Marii
Franciszki Koz³owskiej (Kraków 1995) oraz teologiczna analiza poszczegól-
nych ksi¹g Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia. W dziedzinie astronomii wa¿nym
osi¹gniêciem jest opublikowany w roku 1972 najg³êbszy w owym czasie prze-
gl¹d galaktyk w tzw. Polu Jagielloñskim. Jest odkrywc¹ komety nazwanej jego
nazwiskiem.

  „Bóg stworzy³ cz³owieka, aby ten dba³ o stworzenie, rozwija³ je, a nie
niszczy³. Musimy przezwyciê¿yæ egoizm” – powiedzia³ prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas modlitwy ekumenicznej zwi¹zanej z od-
bywaj¹c¹ siê w Warszawie Konferencj¹ Narodów Zjednoczonych w Sprawie
Zmian Klimatu. Msza i modlitwa ekumeniczna mia³a miejsce 17 listopada
2013 w rzymskokatolickiej katedrze œw. Jana Chrzciciela w Warszawie. Litur-
gii przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ kard. Kazimierz Nycz, rzymskokatolicki
metropolita warszawski. Obecni byli równie¿ przedstawiciele Koœcio³ów zrze-
szonych w PRE oraz reprezentanci religii uczestnicz¹cy w Konferencji Naro-
dów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP19). Po kazaniu in-
tencje modlitewne odczytali reprezentanci ró¿nych Koœcio³ów, m.in. sekretarz
zarz¹du PRE bp Edward Puœlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego,
ks. Doroteusz Sawicki z Koœcio³a Prawos³awnego, ks. Roman Lipiñski z Ko-
œcio³a Ewangelicko-Reformowanego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Ko-
œcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Elias Abramides z Koœcio³a Prawos³awne-
go w Argentynie przekaza³ pozdrowienia w imieniu Œwiatowej Rady Koœcio-
³ów, w której jest odpowiedzialny za program dotycz¹cy zmian klimatycznych.
Szczyt klimatyczny COP19 trwa³ do 22 listopada. W tym czasie odby³y siê
m.in. dwie konferencje przedstawiaj¹ce religijny punkt widzenia na sprawy
ekologiczne.

 27 listopada 2013 w Centrum Luterañskim w Warszawie odby³a siê
konferencja naukowa nt. dokumentu „Od konfliktu do komunii”.  Tekst ten
przedstawiono z katolickiego i luterañskiego punktu widzenia. Tê pierwsz¹
perspektywê ukaza³ ks. dr hab. Rajmund Porada z Wydzia³u Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego. Zwróci³ uwagê, ¿e zbli¿aj¹ca siê rocznica sk³ania do
ró¿nych pogl¹dów. Dla katolików jest to przede wszystkim okazja do smutnej
refleksji nad powstaniem podzia³ów w chrzeœcijañstwie zachodnim. Jednocze-
œnie zaznaczy³, ¿e rocznica ta mo¿e te¿ byæ katalizatorem wielu dzia³añ na
rzecz lepszego poznania siê i zrozumienia wzajemnego miêdzy katolikami a
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luteranami. Luterañskie spojrzenie na wspólne oœwiadczenie przedstawi³ jeden
z jego wspó³autorów – prof. Theodor Dieter z Instytutu Badañ Ekumenicznych
w Strasburgu, odpowiedzialny za konsultacjê merytoryczn¹ tego tekstu. Profe-
sor zwróci³ uwagê, ¿e o ile dla ewangelików 500-lecie Reformacji wi¹¿e siê „z
ponownym odkryciem Ewangelii, pewnoœci¹ zbawienia i wolnoœci¹”, to dla
katolików jest to przede wszystkim pamiêæ o roz³amie w Koœciele. Ostatecznie
przyjêto takie za³o¿enie, i¿ przedstawiono w zarysie historyczne uwarunkowa-
nie wydarzeñ z pocz¹tku XVI wieku, które doprowadzi³y do zmian i ostatecz-
nie do podzia³ów w Koœciele, ale tak¿e ich istotê i stan dzisiejszy problemu,
staraj¹c siê uj¹æ to wszystko w szerokiej perspektywie ekumenicznej. Chodzi³o
zw³aszcza o ukazanie wielkiego dorobku dialogu katolicko-luterañskiego, któ-
ry jest zreszt¹ najd³u¿ej prowadzonymi rozmowami teologicznymi w chrzeœci-
jañstwie. Obaj prelegenci wziêli nastêpnie udzia³ w spotkaniu panelowym z
udzia³em tak¿e ks. prof. Przemys³awa Kantyki – dyrektora Instytutu Ekume-
nicznego KUL-u i dr. Jerzego Sojki z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, po czym odby³a siê dyskusja. Organizatorami spotkania w War-
szawie by³y: Kancelaria Biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP i
Komitet Krajowy Œwiatowej Federacji Luterañskiej.

  „Rozjaœnij dzieciom przysz³oœæ!” –  pod takim has³em odbywa³o siê
doroczne Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. To ekumeniczna akcja charyta-
tywna organizowana co roku w okresie adwentu wspólnie przez katolicki Cari-
tas, luterañsk¹ i reformowan¹ Diakoniê oraz prawos³awny Eleos. Podczas akcji
rozprowadzane s¹ œwiece wigilijne. Dochód z ich sprzeda¿y jest przeznaczony
m.in. na ca³oroczne do¿ywianie tysiêcy dzieci w szko³ach i œwietlicach, pomoc
edukacyjn¹ czy letni wypoczynek. W 2013 roku organizatorzy akcji chcieli
podkreœliæ szczególne znaczenie procesu edukacji i wychowania dzieci, wi-
dzianego jako ca³oœæ, podejmowanego przez nauczycieli, wychowawców, ro-
dziców i opiekunów. 30 listopada w rzymskokatolickiej archikatedrze œw. Jana
Chrzciciela w Warszawie odby³ siê koncert ekumeniczno-charytatywny inau-
guruj¹cy Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom. Œpiewa³ chór dzieciêco-m³odzie-
¿owy Alla Polacca, dzia³aj¹cy przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

 Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Ma³gorzata Platajs znalaz³a
siê wœród siedmiorga laureatów Nagrody im. œw. Brata Alberta – Adama
Chmielowskiego za rok 2013. Kapitu³a nagrody doceni³a w tej sposób jej dzia-
³alnoœci ekumeniczn¹. Uroczystoœæ przyznania nagrody odby³a siê 11 grudnia
w siedzibie Muzeum Niepodleg³oœci w Warszawie. Cz³onek kapitu³y nagrody
ks. Jan Kasprowicz wyjaœni³ zebranym, ¿e przyznawana od 1976 r. nagroda
im. œw. Brata Alberta ma na celu promowanie wartoœci chrzeœcijañskich i hu-
manistycznych w kulturze, sztuce i ¿yciu spo³ecznym.
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 Ekumeniczne Spotkania Noworoczne mia³o miejsce 16 stycznia 2014 w
warszawskim Centrum Luterañskim i zgromadzi³o liczne grono osób zwi¹za-
nych z ruchem ekumenicznym i ¿yciem publicznym w Polsce. Przyby³ych go-
œci przywitali prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Ko-
œcio³a Prawos³awnego oraz dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Koœcio³a Ewan-
gelicko-Augsburskiego. Abp Jeremiasz przypomnia³ inicjatywy podejmowane
przez Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ w minionym roku. Mówi³ m.in. o konferencji
„Pojednanie w Europie œrodkowo-wschodniej. Nowe wyzwania”, podpisaniu
„Apelu Koœcio³ów w Polsce o ochronê stworzenia”, dzia³aniach œrodowisk
ekumenicznych zwi¹zanych z listopadow¹ konferencj¹ klimatyczn¹ w Warsza-
wie, wspó³pracy z Koœcio³ami i instytucjami ekumenicznymi za granic¹. –
„Wœród nowych projektów rozpoczêtych w roku ubieg³ym nale¿y wspomnieæ
projekt Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego na temat eklezjologii. Polska
Rada Ekumeniczna postanowi³a zintensyfikowaæ dialog w zakresie eklezjolo-
gii” – mówi³ prezes PRE. Prawos³awny hierarcha mówi³ te¿ o wspó³pracy z
Koœcio³em Rzymskokatolickim w ramach Komisji ds. Dialogu Konferencji
Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Prezes PRE wyrazi³ nadziejê
na dalsz¹ dobr¹ wspó³pracê w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rz¹-
du i Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu prezydenta Bronis³awa Komo-
rowskiego pozdrowienia przekaza³ zebranym Maciej Klimczak, podsekretarz
stanu w kancelarii prezydenta. G³os zabra³ równie¿ bp Wojciech Polak, sekre-
tarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udzia³ wziêli wszyscy zwierzch-
nicy Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a tak¿e repre-
zentanci Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz kilku innych Koœcio³ów niezrze-
szonych w PRE. Obecny by³ te¿  minister spraw zagranicznych Rados³aw Si-
korski.

 Ogólnopolskie obchody XVII Dnia Judaizmu  odby³y siê w Sandomie-
rzu. Program obejmowa³ sesjê naukow¹, wydarzenia kulturalne a tak¿e
wspóln¹ modlitwê i odwiedziny miejsc zwi¹zanych z tradycj¹ ¿ydowsk¹. Du-
¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y cieszy³ siê dwudniowy panel edukacyjny pt.
„¯ydzi w religii, ¯ydzi w kulturze”, który odby³ siê w Muzeum Okrêgowym w
Sandomierzu oraz w budynku I LO Collegium Gostomianum. M³odzie¿ ak-
tywnie uczestniczy³a tak¿e w warsztatach na temat przygotowañ do œwi¹t
¿ydowskich oraz w wykonaniu licznych wystaw szkolnych o tematyce ¿ydow-
skiej. W dniu obchodów otwarta by³a wystawa na Zamku „Malarstwo ¯ydów
polskich okresu miêdzywojennego” a chêtni mogli zwiedziæ siedzibê Archi-
wum Pañstwowego, gdzie mieœci³a siê dawniej synagoga – przy ul. ¯ydow-
skiej. Poza Sandomierzem Dzieñ Judaizmu obchodzony by³ w Toruniu, GnieŸ-
nie, Wroc³awiu, Warszawie, S³upcy, Chmielniku. Dzieñ Judaizmu w Koœciele
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katolickim zosta³ ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem
jest rozwój dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, a tak¿e modlitwa i refleksja
nad zwi¹zkami obu religii. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, powo³any w
1996 r., prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upo-
wszechnianie postaw dialogu i ¿yczliwoœci wobec ¯ydów w œrodowiskach
chrzeœcijañskich.

 Pod has³em „Czy¿ Chrystus jest podzielony?” przebiega³ w dniach 18-25
stycznia 2014  Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Wierni ró¿nych Koœcio-
³ów gromadzili siê na mszach œw., nabo¿eñstwach s³owa Bo¿ego lub nieszpo-
rach w œwi¹tyniach ró¿nych wyznañ, aby razem prosiæ Boga o przywrócenie pe³-
nej jednoœci Koœcio³a. Zgodnie z decyzj¹ Komisji ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ a Konferencj¹ Episkopatu Polski pi¹tek, 24 stycznia by³
dniem solidarnoœci z chrzeœcijanami w Syrii, którzy cierpi¹ z powodu swej przy-
nale¿noœci religijnej. W ich intencji modlono siê, a nawet poszczono, przeprowa-
dzono równie¿ zbiórkê na tacê. Polsk¹ specyfik¹ Tygodnia jest goœcinna wymia-
na kaznodziejów, dlatego na mszach œw. w koœcio³ach katolickich kazania g³osili
duchowni z innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Choæ praktyka ta nie jest zgod-
na z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
zgadza siê na jej kontynuowanie. We Wroc³awiu tydzieñ modlitw otworzy³o na-
bo¿eñstwo w ewangelickim koœciele Opatrznoœci Bo¿ej. Wspólnie z abp. Józe-
fem Kupnym modlili siê prawos³awny abp Jeremiasz, bp Ryszard Bogusz z Ko-
œcio³a Ewangelicko – Augsburskiego oraz greckokatolicki biskup W³odzimierz
Juszczak. Teksty do refleksji i modlitwy na tegoroczny Tydzieñ Modlitw Chrze-
œcijan przygotowali chrzeœcijanie z Kanady. Tygodnie Modlitw o Jednoœæ Chrze-
œcijan przygotowywane przez Œwiatowa Radê Koœcio³ów i Papiesk¹ Radê ds.
Jednoœci Chrzeœcijan odbywaj¹ siê od 1968 r.

 Katolików i muzu³manów ³¹czy to, ¿e wierz¹ w Boga pokoju, mi³oœci i
mi³osierdzia. To wa¿ne przes³anie dla ca³ej ludzkoœci, rozrywanej dziœ tak wie-
loma konfliktami – mówi³ abp Henryk Hoser w sobotê 25 stycznia 2014 pod-
czas obchodów XIV Dnia Islamu w Koœciele katolickim w Polsce. Spotkanie
pod has³em „Szerzenie wzajemnego szacunku przez edukacjê” wype³ni³y
wspólne modlitwy, czytanie Biblii i Koranu oraz wyk³ady o tym, jak rozwijaæ
dialog obydwu religii. W obchodach wziêli udzia³ m.in. cz³onkowie Muzu³-
mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP i Ligi Muzu³mañskiej w RP, przedsta-
wiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów oraz ambasadorowie pañ-
stwu muzu³mañskich w Polsce. Na wstêpie bp Romuald Kamiñski, przewodni-
cz¹cy Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrzeœcijañskimi podkreœli³,
¿e odbywaj¹cy siê ju¿ po raz czternasty Dzieñ Islamu w Koœciele katolickim w
Polsce to tradycja, która budzi pozytywne zainteresowanie tak¿e poza granica-
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mi naszego kraju. Mufti Ligi Muzu³mañskiej w RP, Nidal Abu Tabak ubole-
wa³, ¿e wci¹¿ s³yszy sceptyczne g³osy, i¿ takie inicjatywy jak Dzieñ Islamu s¹
bezowocne. – Niektórzy pytaj¹, czy to ma sens? Ja mówiê, ¿e Dzieñ Islamu
jest sukcesem. Tradycyjnym punktem spotkania by³o te¿ przedstawienie rozu-
mienia g³ównego tematu Dnia Islamu z perspektywy obydwu religii. Kolejnym
punktem spotkania by³o odczytanie fragmentów Ksi¹g Œwiêtych – Biblii i Ko-
ranu – mówi¹cych o edukacji jako czynniku wzmacniaj¹cym szacunek miêdzy
ludŸmi. Na zakoñczenie z krótkim œwiadectwem pt. „Syria – kraj chrzeœcijan i
muzu³manów” wyst¹pi³ jezuita o. Zygmunt Kwiatkowski, który przebywa³ w
tym kraju przez 31 lat.

    Stanis³aw Krajewski za ca³okszta³t twórczoœci na rzecz dialogu i po-
jednania oraz Miros³aw Skrzypczyk za ocalanie pamiêci o polskich ¯ydach
zostali laureatami Nagrody im. ks. Stanis³awa Musia³a. Kapitu³a Nagrody do-
kona³a wyboru laureatów spoœród kandydatów nominowanych wczeœniej przez
Klub Chrzeœcijan i ¯ydów „Przymierze”. Uroczystoœæ wrêczenia odby³a  siê 6
marca 2014 w Auli Collegium Novum UJ. Fundatorami Nagrody, przyznawa-
nej od 2008,  s¹: rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, prezydent Miasta Kra-
kowa i Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Krakowie.

 W dniu 11 marca 2014  obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Ze strony
PRE obradom wspó³przewodniczy³ abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Ko-
œció³ Prawos³awny), Prezes PRE, a ze strony KEP – bp Krzysztof Nitkiewicz,
ordynariusz sandomierski. Komisja pozytywnie oceni³a tegoroczne obchody
Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (18-25 stycznia 2014), a tak¿e nabo-
¿eñstwo ekumeniczne z okazji Konferencji Klimatycznej ONZ oraz konferen-
cjê pt. Przysz³oœæ chrzeœcijañstwa w Europie. Rola Koœcio³ów i narodów Pol-
ski i Rosji, odbyte w Warszawie w listopadzie 2013 r. Omówiono stan przygo-
towañ do miêdzynarodowej konferencji ekumenicznej na temat: „Eklezjologia
w œwietle Nowego Testamentu”. Strona rzymskokatolicka przedstawi³a infor-
macjê o planowanej wizycie w Polsce kard. Kurta Kocha, przewodnicz¹cego
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (5-9 grudnia 2014). Rozwa¿ono pro-
pozycjê PRE zorganizowania ekumenicznej konferencji na temat: „Rozwi¹zy-
wanie konfliktów w duchu Ewangelii”. Rozpatrzono tryb dalszej pracy nad
dokumentem dotycz¹cym chrzeœcijañskiego œwiêtowania dnia Pañskiego.
Cz³onkowie Komisji Dialogu rozmawiali tak¿e o bolesnej sytuacji w Ukrainie
i id¹c za g³osem Chrystusa: „B³ogos³awieni pokój czyni¹cy”, zachêcaj¹
wszystkich chrzeœcijan w Polsce do modlitwy o pokojowe i sprawiedliwe roz-
wi¹zanie konfliktu. Termin kolejnego spotkania uzgodniono na dzieñ 8 paŸ-
dziernika.
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 64-letni abp Stanis³aw G¹decki, metropolita poznañski,  zosta³ wybrany
nowym przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatu Polski. Wyboru dokonali w
drugim g³osowaniu biskupi zgromadzeni na 364. zebraniu plenarnym w Warsza-
wie. Abp G¹decki przez wiele lat przewodniczy³ Komitetowi ds. Dialogu z Juda-
izmem oraz Radzie ds. Dialogu Religijnego. By³ wspó³inicjatorem obchodów
Dnia Judaizmu w Koœciele w Polsce. Ponadto jest honorowym cz³onkiem Pol-
skiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. W latach 1995-2008 jako konsultor Papieskiej
Komisji ds. Religijnych Relacji z ¯ydami, bra³ udzia³ w szeregu konferencji po-
œwiêconych tej tematyce w kraju i zagranic¹. „Izrael bez Koœcio³a nara¿ony jest
na niebezpieczeñstwo zamykania siê w sobie a Koœcio³owi bez Izraela grozi nie-
bezpieczeñstwo zagubienia swych korzeni historii zbawienia. Judaizm i chrze-
œcijañstwo potrzebuj¹ siebie nawzajem” – mówi³ w 2013 podczas wyk³adu
otwartego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nied³ugo po
wyborze zosta³ powo³any na cz³onka watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary.

 20 marca 2014  odby³a siê w Warszawie ceremonia wrêczenia tytu³u
Cz³owiek Pojednania. Ten honorowy tytu³ przyznawany jest corocznie przez
Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów osobom spoza Polski, które s¹ szczególnie
zas³u¿one dla dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w Polsce, w uznaniu ich
wyj¹tkowego wk³adu w dzie³o zbli¿enia, lepszego poznania i pojednania
chrzeœcijan i ¯ydów w Polsce. Za rok 2013 wyró¿nienie to otrzyma³ rabin
Boaz Pash z Jerozolimy. Rabin Boaz Pash by³ w latach 2006-2012 rabinem
gminy ¿ydowskiej w Krakowie z tytu³em naczelny rabin Krakowa. Przyczyni³
siê znacznie do jej rozwoju, wykazuj¹c wielkie przymioty jako nauczyciel.
Opublikowa³ po polsku opracowania w oparciu o Ÿród³a hebrajskie, w tym
opowieœci o rabinach krakowskich, dziêki czemu udostêpni³ dla wszystkich
Polaków dotychczas nieznany, a wa¿ny fragment polskiego dziedzictwa. Uho-
norowanie jego wk³adu w relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie jest symbolicz-
nym wyrazem uznania dla jego zas³ug.

 W wieku 76 lat zmar³ 25 marca 2014 ks. Jan Gross – duchowny Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, b. prezes Synodu tego Koœcio³a, wybitny ekume-
nista. Bra³ m.in. udzia³ w pracach Komisji Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej
z Koœcio³em rzymskokatolickim w sprawie wzajemnego uznania chrztu, a tak¿e
w ekumenicznych spotkaniach z Janem Paw³em II podczas jego pielgrzymek do
Polski. W latach 1981-2008 by³ przewodnicz¹cym Œl¹skiego Oddzia³u PRE, po
przejœciu na emeryturê – w 2004 roku – w uznaniu zas³ug na polu ekumenicz-
nym otrzyma³ tytu³ Honorowego Przewodnicz¹cego Oddzia³u.

 W Centrum Luterañskim w Warszawie odby³o siê 26 marca 2014 sym-
pozjum naukowe: „Prawo ma³¿eñskie Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Polsce w
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kontekœcie wyznaniowej formy zawarcia ma³¿eñstwa cywilnego” zorganizo-
wane przez Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹. Podstawowym celem sym-
pozjum by³o przedstawienie prawa wewnêtrznego i innych norm Koœcio³ów
chrzeœcijañskich dotycz¹cych ma³¿eñstwa, zw³aszcza tych, które odznaczaj¹
siê donios³oœci¹ dla wyznaniowej formy zawarcia ma³¿eñstwa cywilnego.
Zgodnie z zamys³em organizatorów w prezentowanych referatach ukazane
by³y regulacje obowi¹zuj¹ce w Koœcio³ach posiadaj¹cych prawo stosowania
wyznaniowej formy ma³¿eñstwa œwieckiego. Organizatorem sympozjum by³a
Katedra Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego ChAT.

 Rada Regionu Europy Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowa-
nych spotka³a siê w Warszawie w dniach 27-28 marca 2014 na swym dorocz-
nym posiedzeniu. Przedstawiciele kilkudziesiêciu europejskich Koœcio³ów
ewangelicko-reformowanych dyskutowali m.in. o dziedzictwie postkomuni-
stycznym maj¹cym wp³yw zarówno na wschodni¹, jak i zachodni¹ czêœæ Stare-
go Kontynentu. Pierwszego dnia uczestnicy spotkania wziêli udzia³ w inaugu-
racyjnym nabo¿eñstwie oraz wys³uchali prezentacji na temat Koœcio³a refor-
mowanego w Polsce, przygotowanej przez biskupa tego Koœcio³a ks. Marka
Izdebskiego. Dzieñ póŸniej Ádám Hámori, socjolog i cz³onek Koœcio³a Refor-
mowanego na Wêgrzech, wyg³osi³ referat na temat „Raczej ró¿norodni w jed-
noœci ni¿ zjednoczeni w ró¿norodnoœci? Religijne podzia³y Wschód-Zachód w
Europie”. Prelegent przeanalizowa³ religijnoœæ w krajach Europy Wschodniej i
Zachodniej. Po prelekcji odby³a siê dyskusja panelowa z udzia³em przedstawi-
cieli Koœcio³ów reformowanych w Chorwacji, Niemczech i na Wêgrzech. Pa-
neliœci zastanawiali siê nad wspólnym dziedzictwem europejskim po czasach
komunizmu. Kolejna czêœæ obrad mia³a charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Swoje raporty przedstawili m.in. prezydent i skarbnik regionu. Ks. Setri Ny-
omi, sekretarz generalny ŒWKR, opowiada³ o ostatnich wydarzeniach w ¿yciu
organizacji. Podziêkowa³ te¿ Koœcio³om europejskim za wsparcie jej dzia³alno-
œci. Uczestnicy spotkania wybrali Komitet Wykonawczy Regionu Europy. Pre-
zydentem zosta³ ks. Jan-Gerd Heetderks z Koœcio³a Protestanckiego w Holan-
dii. Spotkanie zakoñczy³o siê nabo¿eñstwem komunijnym w warszawskim ko-
œciele ewangelicko-reformowanym.

 7 kwietnia 2014  w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej Trójcy
odby³a siê nabo¿eñstwo ekumeniczne po³¹czone z dyskusj¹ panelow¹ nt. pro-
jektu dokumentu o ma³¿eñstwach wyznaniowo mieszanych przygotowany w
2011 roku przez wspóln¹ komisjê Polskiej Rady Ekumenicznej i rzymskokato-
lickiej Konferencji Episkopatu Polski. Wziêli w niej udzia³ autorzy dokumen-
tu: luteranin ks. prof. Bogus³aw Milerski, rektor ChAT, oraz prawos³awny ks.
prof. Jerzy Tofiluk, rektor Prawos³awnego Seminarium Duchownego w War-
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szawie. Nieobecny by³ przedstawiciel strony rzymskokatolickiej. Dyskusjê
prowadzi³ ks. Piotr Gaœ, proboszcz miejscowej parafii. Historiê powstawania
dokumentu przytoczy³ ks. prof. Jerzy Tofiluk. – „Prace nad tekstem zaczê³y
siê w 2006 r.” – mówi³. T³umaczy³, ¿e autorzy projektu inspirowali siê po-
dobnym dokumentem przyjêtym przez Koœcio³y we W³oszech. Treœæ i struk-
turê dokumentu omówi³ ks. prof. Bogus³aw Milerski. – „Ta deklaracja ma
mieæ charakter praktyczny, duszpasterski. Cz³owiek jest tu dowartoœciowa-
ny” – podkreœla³. Zwróci³ te¿ uwagê, ¿e dokument zosta³ tak napisany, ¿e
ka¿dy go mo¿e przeczytaæ i zrozumieæ, tymczasem s³aboœci¹ wielu podob-
nych tekstów jest ich hermetyczny jêzyk. – „Czêsto siê mówi, ¿e ma³¿eñstwa
mieszane to problem. W dokumencie nie lekcewa¿ymy trudnoœci, jakie siê z
tym wi¹¿¹, ale mówimy te¿, ¿e takie ma³¿eñstwa s¹ szans¹ na zbli¿enie
wspólnot” – zauwa¿y³ rektor ChAT. Zaznaczy³ równie¿, ¿e w dokumencie
nie interes Koœcio³a zosta³ wyakcentowany, ale interes cz³owieka. Dyskutan-
ci podkreœlali, ¿e mimo trudnoœci, jakie wci¹¿ pojawiaj¹ siê w kontekœcie
ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej, dokument stawia nacisk na
potrzeby duszpasterskie nupturientów, szanuj¹c przy tym odrêbne stanowi-
sko teologiczne Koœcio³ów w rozumieniu ma³¿eñstwa. Tekst z 2011 roku, do
którego wci¹¿ nie ustosunkowa³ siê Koœció³ rzymskokatolicki oraz niektóre
Koœcio³y Polskiej Rady Ekumenicznej, nie likwiduje wci¹¿ istniej¹cych ró¿-
nic i wyzwañ duszpasterskich, ale definiuj¹c punkty styczne w rozumieniu
ma³¿eñstwa umo¿liwia jednoczeœnie szersze spojrzenie na rozterki duchowe
par wyznaniowo mieszanych. Istotne by³o równie¿ wyjaœnienie, ¿e dokument
nie zmienia niczego w kwestii liturgicznej formy zawierania ma³¿eñstwa –
tzn. nie istnieje „œlub ekumeniczny”, gdy¿ ka¿dy œlub zawierany jest wed³ug
porz¹dku liturgicznego danego Koœcio³a, a udzia³ duchownego innego wy-
znania w liturgii (o ile jest w ogóle mo¿liwy) nie zmienia faktu, ¿e ma³¿on-
kowie sk³adaj¹ sobie œlubowanie wed³ug porz¹dku liturgicznego i nauki kon-
kretnego Koœcio³a.

  „Pragnê byæ pochowany w ziemi, która sta³a siê bliska mojemu sercu,
tak jak ziemia gdzie siê urodzi³em”  oraz „Proszê miejscowego pastora, aby
wspólnie z ksiêdzem Koœcio³a rzymskokatolickiego (którego jestem cz³onkiem
przez chrzest œw. i bierzmowanie) odmówi³ odpowiednie modlitwy”. Tak w
zapisie swojej ostatniej woli zaznaczy³ œp. Tadeusz Ró¿ewicz. Urna z procha-
mi wielkiego poety, który zmar³ 24 kwietnia 2014,  spoczê³a na cmentarzu
ewangelicko-augsburskim w Karpaczu, przy œwi¹tyni Wang. Wola zmar³ego
zosta³a wype³niona. Wœród zgromadzonych w œwi¹tyni Wang byli m. in. mini-
ster kultury Bogdan Zdrojewski oraz Olgierd £ukaszewicz, aktor i prezes
Zwi¹zku Artystów Scen Polskich. Nabo¿eñstwo mia³o charakter ekumeniczny.
Przewodniczy³ mu proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Edwin
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Pech, obecny by³ tak¿e ks. Zenon Stoñ, proboszcz parafii rzymskokatolickiej
w Karpaczu. Tadeusz Ró¿ewicz, wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzy-
sta, laureat wielu odznaczeñ, nagród i tytu³ów doktora honoris causa, prze¿y³
92 lata.

    28 kwietnia 2014 w budynku Parafii Ewangelicko-Reformowanej w
Warszawie odby³o siê comiesiêczne spotkanie warszawskiego oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Ewangelickiego. By³o ono poœwiêcone osobie ks. bp.
Jana Niewieczerza³a w zwi¹zku z 100. rocznic¹ jego urodzin. Najwa¿niejsze
fakty z jego ¿ycia przedstawi³ prof. Karol Karski, prezes warszawskiego od-
dzia³u PTE. Podkreœli³ m.in. wk³ad ks. Niewieczerza³a w zbli¿enie Koœcio³ów
ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego. Zaprezentowane
zosta³y te¿ zdjêcia duchownego i krótki film. Nastêpnie niektórzy uczestnicy
spotkania opowiadali o swoich doœwiadczeniach z ks. Niewieczerza³em. –
Mimo sukcesów, które odnosi³, pozosta³ cz³owiekiem skromnym i niewynio-
s³ym – wspomina³ duchownego ks. Zdzis³aw Tranda, biskup-senior Koœcio³a
ewangelicko-reformowanego. Zwróci³ uwagê na trzy odwa¿ne decyzje w ¿yciu
ks. Niewieczerza³a: powrót z Czechos³owacji do Polski po wojnie, budowanie
porozumienia z Niemcami oraz kontakty ekumeniczne z Koœcio³em rzymsko-
katolickim. O kilku trudnych momentach w dzia³alnoœci koœcielnej i ekume-
nicznej ks. Jana Niewieczerza³a opowiedzia³a Barbara Stahlowa, wieloletnia
redaktorka „Jednoty” – czasopisma Koœcio³a ewangelicko-reformowanego.
M.in. wspomnia³a o tym,   ¿e w sierpniu 1968  ks. Niewieczerza³ opar³ siê pre-
sji wywieranej przez Urz¹d ds. Wyznañ na Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹, by po-
par³a interwencjê wojsk Uk³adu Warszawskiego w Czechos³owacji. – Postawi³
na szali ca³y swój autorytet, gro¿¹c, ¿e jeœli takie stanowisko siê uka¿e, on zre-
zygnuje z prezesury w Radzie – przypomnia³a dawna redaktorka „Jednoty”. –
Ks. Jan Niewieczerza³ urodzi³ siê 23 kwietnia 1914. W 1945 r. zosta³ ordyno-
wany na duchownego Koœcio³a ewangelicko-reformowanego w Polsce. Od
1953 do 1978 r. pe³ni³ funkcjê superintendenta (biskupa) tego Koœcio³a. W la-
tach 1960–1975 by³ prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1970 do 1979
r. wyk³ada³ historiê i teologiê ruchu ekumenicznego w Chrzeœcijañskiej Akade-
mii Teologicznej w Warszawie. Zmar³ 7 listopada 1981.

     Od 28 do 29 kwietnia 2014 na zaproszenie Prawos³awnego Metropoli-
ty Warszawskiego i ca³ej Polski Sawy odby³o siê w Bia³owie¿y wyjazdowe po-
siedzenie prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Spotkanie prezydium by³o
okazj¹ do omówienia bie¿¹cych spraw, wydarzeñ ekumenicznych oraz zapo-
znania siê z histori¹ i tradycjami prawos³awnymi na terenie Bia³ostocczyzny.
Przedstawiciele prezydium odwiedzili parafiê prawos³awn¹ w Bia³owie¿y, so-
bór œw. Trójcy w Hajnówce, a tak¿e cerkiew œw. Jana Chrzciciela oraz œw. Dy-
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mitra w Hajnówce. W drodze powrotnej do Warszawy uczestnicy wyjazdu
zwiedzili równie¿ ¿eñski klasztor œw. Marty i Marii na Œw. Górze Grabarce
oraz zapoznali siê z histori¹ tego wa¿nego miejsca kultu oraz dorocznych piel-
grzymek na œwiêto Przemienienia Pañskiego.

 Ks. dr Marian Niemiec, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Opolu, zosta³ wybrany 10 maja 2014 na nowego biskupa diecezji katowickiej
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Wyboru dokona³ Synod diece-
zjalny. 53-letni ks. dr Marian Niemiec otrzyma³ 80% g³osów i by³ jedynym
kandydatem, ubiegaj¹cym siê o ten urz¹d. Wybór nowego biskupa diecezji ka-
towickiej, drugiej co do liczby wiernych diecezji luterañskiej w Polsce, by³
konieczny po œmierci ks. bp. Tadeusza Szurmana, który zmar³ w styczniu
2014. Diecezja Katowicka liczy 41 parafii, 14 tys. wiernych oraz 31 duchow-
nych. Ks. dr Marian Niemiec ceniony jest równie¿ za swoje zaanga¿owanie
ekumeniczne. Jest organizatorem spotkañ i modlitw ekumenicznych oraz
wspó³organizatorem Ekumenicznej Modlitwy M³odych w Opolu. Rozprawê
doktorsk¹, poœwiêcon¹ rzymskokatolicko-luterañskiej Deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu,  obroni³ na katolickim Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego.   

 64-letni biskup pomocniczy archidiecezji warmiñskio-mazurskiej Jacek
Jezierski, mianowany 10 maja 2014 przez papie¿a Franciszka nowym bisku-
pem ordynariuszem elbl¹skim,   jest teologiem dogmatykiem, specjalizuj¹cym
siê w historii teologii i ekumenizmie. Opublikowa³ wiele artyku³ów, wyjaœnia-
j¹c kwestie teologiczne w perspektywie dialogu ekumenicznego. Wyk³ada³
teologiê dogmatyczn¹ w Warmiñskim Instytucie Teologicznym Olsztynie
(1983–1999), na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (1999–2013) oraz w
Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie (1993– 2003). W rozmowie z KAI
powiedzia³, ¿e potrzebna jest nowa faza dialogu ekumenicznego i praktyki
ekumenicznej. Podkreœli³, ¿e dobr¹ okazj¹ jest zbli¿aj¹c¹ siê rocznica 500-lecia
pocz¹tków Reformacji. Bp Jezierski, który jest równie¿ cz³onkiem Rady ds.
Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, stwierdzi³, ¿e jubileusz reforma-
cyjny nie bêdzie dla katolików „festynem”, a o wiele bardziej czasem na przy-
pomnienie dramatycznych zdarzeñ z pocz¹tków XVI wieku i ich nastêpstw –
trudnych do przezwyciê¿enia. Biskup zaznaczy³ jednak, ¿e wzbogacenie wie-
dzy o przywódcach Reformacji, przyczynach, mechanizmach i skutkach, a tak-
¿e wartoœciach, które wnios³a Reformacja w chrzeœcijañstwo stwarza szanse na
lepsze zrozumienie relacji Koœcio³a rzymskokatolickiego w Polsce i Koœcio-
³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a tak¿e wspólnot chrzeœci-
jañskich istniej¹cych poza ni¹. Wed³ug nowego biskupa elbl¹skiego Koœció³
rzymskokatolicki nie docenia czasami wra¿liwoœci Koœcio³ów mniejszoœcio-
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wych, gdy tymczasem mo¿na siê wiele od nich uczyæ i w ten sposób lepiej zro-
zumieæ w³asne problemy. Biskup doda³, ¿e w Polsce dokona³a siê zmiana kli-
matu w relacjach miêdzy chrzeœcijanami ro¿nych tradycji. – Postrzegamy sie-
bie jako siostry i braci w Chrystusie, i odkrywamy jednoœæ na fundamencie
Chrztu œwiêtego.

 W Centrum Luterañskim w Warszawie odby³o siê 13 maja 2014 eku-
meniczne sympozjum naukowe „Pojednanie jako zadanie Koœcio³ów w Euro-
pie. Pryncypia eklezjologiczne w œwietle Nowego Testamentu”. Jego organi-
zatorami byli Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrzeœcijañska
Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera. Te-
mat sympozjum zosta³ zaprezentowany z perspektywy teologii prawos³aw-
nej, ewangelickiej, starokatolickiej i rzymskokatolickiej. Ka¿dy z tych czte-
rech referatów zosta³ skomentowany w koreferatach wyg³oszonych przez
przedstawicieli innych wyznañ. Podejœcie prawos³awne przedstawi³ ks. prof.
Dimitrij Juriewicz, prorektor Sankt-Petersburskiej Prawos³awnej Akademii
Duchownej. Koreferaty do wyst¹pienia ks. prof. Juriewicza przygotowali bp
dr Edward Puœlecki z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego (tekst w jego
zastêpstwie odczyta³ ks. Zbigniew Kamiñski), ks. Andrzej Gontarek z Ko-
œcio³a Polskokatolickiego oraz ks. dr Mateusz Potoczny z Koœcio³a Rzym-
skokatolickiego. Temat konferencji z perspektywy ewangelickiej omówi³ bp
dr Hans-Jürgen Abromeit z Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech. Korefe-
raty do ewangelickiej perspektywy wyg³osili dr Wsiewo³od Konach z Ko-
œcio³a Prawos³awnego, ks. dr Tomasz Mames z Koœcio³a Starokatolickiego
Mariawitów, ks. prof. Zygmunt Glaeser z Koœcio³a Rzymskokatolickiego
oraz ks. dr Mateusz Wichary z Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów. Perspektywê
starokatolick¹ przedstawi³ w swym referacie ks. prof. Peter-Ben Smit z Uni-
wersytetu w Utrechcie. Wyst¹pienie ks. prof. Smita komentowali w swych
koreferatach prof. Kalina Wojciechowska z Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur-
skiego, ks. dr Andrzej Baczyñski z Koœcio³a Prawos³awnego oraz ks. dr To-
masz Trêbacz z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Rzymskokatolickie podej-
œcie do tematu konferencji zaprezentowa³ ks. prof. Krzysztof Bardski z Uni-
wersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Do tej perspektywy koreferaty
przedstawili ks. Tomasz Pieczko z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i
ks. dr Andrzej KuŸma z Koœcio³a Prawos³awnego. Konferencjê podsumowa³
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awne-
go. – „Dla nas Koœció³ to ¿ywy organizm, który ma swoje funkcje” – powie-
dzia³. Podkreœli³ te¿, ¿e w przysz³oœci œrodowisko ekumeniczne powinno da-
lej pog³êbiaæ refleksjê eklezjologiczn¹. Zasugerowa³ kolejne tematy: Koœció³
a jêzyk, Koœció³ jako cia³o Chrystusowe, Koœció³ a œwiat – rola Koœcio³a w
spo³eczeñstwie, polityce, gospodarce.
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 Z okazji 25-lecia prze³omu 1989 r. odby³ siê koncert „Psalmy wolnoœci”.
Wystêpu zespo³u gospel Trzecia Godzina Dnia wys³uchali m.in. prezydent
Bronis³aw Komorowski z ma³¿onk¹, a tak¿e przedstawiciele Koœcio³ów zrze-
szonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Rzymskokatolickiego. Koncert
odby³ siê 30 maja w warszawskim koœciele rzymskokatolickim Wszystkich
Œwiêtych. Zorganizowa³y go Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz
parafia Wszystkich Œwiêtych, przy wspó³udziale Polskiej Rady Ekumenicznej.
Trzecia Godzina Dnia (TGD) to jedna z najbardziej znanych w Polsce i najd³u-
¿ej dzia³aj¹cych grup wykonuj¹cych muzykê z chrzeœcijañskim przes³aniem, a
zarazem wspólnota tworzona przez ludzi z ró¿nych zak¹tków kraju, reprezen-
tuj¹cych ró¿ne wyznania.

 Podczas uroczystoœci zakoñczenia drugiego roku dzia³alnoœci Ekume-
nicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW), która odby³a siê 30 maja  w
Lutheraneum – podziemiach luterañskiego koœcio³a Œw. Trójcy w Warszawie,
podkreœlano, ¿e ta instytucja wprowadza w ¿ycie idee ustawicznego kszta³ce-
nia ekumenicznego i miêdzykulturowego. W uroczystoœci uczestniczyli s³u-
chacze EUTW, prezydium i cz³onkowie zarz¹du instytucji oraz zaproszeni go-
œcie. Prezes zarz¹du Roman Michalak przedstawi³ obszerne sprawozdanie z
dzia³alnoœci EUTW, w którym omówi³ wszystkie obszary dzia³alnoœci i doko-
nania podczas drugiego roku funkcjonowania tej instytucji. Ks. prof. Bogus³aw
Milerski, rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zwróci³
uwagê na bardzo bogat¹ ofertê EUTW, która wpisuje siê w potrzeby i oczeki-
wania wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Zauwa¿y³, ¿e EUTW wprowadza w
¿ycie za³o¿enia kszta³cenia ekumenicznego i miêdzykulturowego, a zarazem
jest praktyczn¹ realizacj¹ kszta³cenia ustawicznego. Ks. Ireneusz Lukas, dy-
rektor Polskiej Rady Ekumenicznej, w swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e w hi-
storii ruchu ekumenicznego d¹¿enie do jednoœci i poszukiwanie sposobów jej
praktycznej realizacji œciœle wi¹za³o siê z ide¹ kszta³cenia ekumenicznego. Za-
równo Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna, jak i Polska Rada Ekumeniczna
objê³y EUTW swoim patronatem. Podczas uroczystoœci przemawiali tak¿e
pose³ Micha³ Szczerba, przewodnicz¹cy Parlamentarnego Zespo³u ds. Uniwer-
sytetów Trzeciego Wieku, oraz ks. Piotr Gaœ, proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Œw. Trójcy w Warszawie. Wyst¹pi³ równie¿ chór Ekumenicznego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Opracowa³  Karol Karski
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ENCYKLOPEDIA KATOLICKA
pod red. Edwarda Gigilewicza

Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II

T. XVIII, Serbowie – Szczepañski, 2013, s. 1456;
T. XIX, Szczepkowski-U¿horodzka Unia, 2013, s. 1456.

Po ponad 40 latach od rozpoczêcia edycji „Encyklopedii Katolickiej KUL”
to wielkie dzie³o zmierza do szczêœliwego koñca. W odstêpie zaledwie kilku
miesiêcy ukaza³ siê 18 i 19 tom „Encyklopedii”. Do wydania pozosta³ ostatni,
dwudziesty tom.

Od samego pocz¹tku by³o to przedsiêwziêcie na wskroœ ekumeniczne. Ha-
s³a encyklopedii wykracza³y znacznie poza obrêb Koœcio³a katolickiego. Obej-
mowa³y postacie i zagadnienia z zakresu ca³ego chrzeœcijañstwa, a tak¿e  in-
nych religii, zaœ autorami hase³ byli przedstawiciele ró¿nych denominacji.
Przyjêto te¿ zasadê, aby wa¿ne has³a teologiczne naœwietlane by³y z ró¿nych
pozycji chrzeœcijañskich. Nad stron¹ merytoryczn¹ czuwali  konsultanci,
wœród  nich eksperci specjalizuj¹cy siê w prawos³awiu i protestantyzmie. Nie
inaczej by³o w przypadku dwóch najnowszych tomów, ale czy to z powodu
poœpiechu, czy wskutek nieuwagi ekspertów, a mo¿e nawet ze zwyk³ej igno-
rancji, w obu tomach jest sporo braków, rzucaj¹cych cieñ na ekumeniczny cha-
rakter tego monumentalnego, edytorskiego przedsiêwziêcia.

Najpierw jednak o pozytywach. Starannie z punktu widzenia ró¿nych kon-
fesji opracowane s¹ takie tematy o znaczeniu ogolnochrzeœcijañskim jak np.:
„soteriologia”, „sukcesja apostolska”, „œwiêtoœæ”,  „teologia”, „Trójca Œwiêta”,
„usprawiedliwienie” (w kontekœcie sporu katolicko-protestanckiego tak¿e ha-
s³o: „simul iustus et peccator” . Znalaz³o siê miejsce na opis œwiatowych
zwi¹zków koœcielnych (m.in. baptystycznego, ewangelicko-reformowanego,
luterañskiego). Nie zabrak³o równie¿ wa¿nych z punktu widzenia prawos³aw-
nego hase³ teologicznych  jak „sobornost”, hase³ liturgicznych jak „troparion”,
hase³ osobowych, jak So³owjow (W³odzimierz),  So³¿enicyn (Aleksander),
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metropolici Stefan (Rudyk) i Tymoteusz (Szretter), Tychon (patriarcha)   oraz
hase³ dotycz¹cych œwiêtych miejsc, jak „Troicko-Siergiejewska £awra”.

Je¿eli idzie o protestantyzm, znajdziemy w obu tomach „Encyklopedii” ta-
kie has³a jak: „symboliczne ksiêgi” czy „szmalkaldzkie artyku³y”. Starokatolik
korzystaj¹cy z „Encyklopedii katolickiej” z satysfakcj¹ dostrze¿e has³o:
„Utrechcka Unia”. Has³o, które jest wa¿ne dla wszystkich chrzeœcijan, a które
zosta³o uwzglêdnione w dziele tworzonym pod egid¹ KUL to „Tydzieñ Mo-
dlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan”. Mamy tak¿e biogramy wybitnych ekumenistów,
jak abp Nathan Söderblom i   abp William Temple, czy has³a poœwiêcone
wspólnotom ekumenicznym, jak Taizé, i organizacjom jak SODEPAX.  Znaj-
dziemy te¿ has³a, które s¹ powodem kontrowersji na linii: Koœció³ katolicki-
prawos³awie, takie jak „unici” czy „U¿horodzka Unia”.  Z hase³ dotycz¹cych
innych religii mamy m.in. „Œwiadków Jehowy”,  „Talmud” i „Torê”.

Bolesny problem rzucaj¹cy cieñ na polsk¹ tolerancjê, czyli konflikt katolic-
ko-luterañski znany pod nazw¹ „sprawa toruñska” z 1724 r. zosta³ przedsta-
wiony obiektywnie.

I na tym pozytywy w zasadzie siê koñcz¹. Pierwotne za³o¿enia redaktorów
encyklopedii, aby przymiotnik „katolicki” znaczy³ de facto: „chrzeœcijañski” nie
wszêdzie zosta³y uwzglêdnione. Razi brak biogramów wielu wybitnych duchow-
nych luterañskich, jak profesorowie bibliœci ks. Adolf Suess czy ks. Alfred
Tschirschnitz, znani  duszpasterze i patrioci jak  ks. Jerzy Sachs czy ks. senior
Ryszard Trenkler. Zapomniano tak¿e o  prominentnych duchownych Koœcio³a
ewangelicko-reformowanego, jak ks. superintendent Stefan Skierski, ks. Jerzy
Stahl, czy ks. Bogdan Tranda. Zw³aszcza nieobecnoœæ tego ostatniego na kartach
„Encyklopedii katolickiej” jest co najmniej dziwna. Ks. Tranda, wytrawny eku-
menista, wieloletni redaktor „Jednoty,” uczestniczy³ w sesjach na KUL i ró¿nych
inicjatywach edytorskich spod znaku lubelskiej uczelni, a nie zas³u¿y³ nawet na
kilka zdañ w encyklopedii przez ni¹ firmowanej. To po prostu wstyd!

Natomiast jeœli idzie o zagranicznych ekumenistów, to zauwa¿alny jest brak
biogramu luteranina,  duñskiego profesora Kristena Ejnera Skydsgaarda, który
zainspirowa³ papie¿a Paw³a VI do utworzenia Instytutu Ekumenicznego w
Tantur ko³o Jerozolimy, a tak¿e pioniera ruchu ekumenicznego, anglikañskiego
biskupa Olivera Tomkinsa.

Na pró¿no tak¿e szukaæ biogramu wybitnego teologa z ekumenicznej wspól-
noty z Taizé, brata Maxa Thuriana.  Dziwne, skoro w „Encyklopedii” znalaz³y
siê nie wiadomo dlaczego biogramy pisarzy, którzy nie tylko nie mieli nic
wspólnego z Koœcio³em, ale w ich twórczoœci trudno siê doszukaæ Boga, a nie-
którzy byli nawet dzia³aczami masonerii. Chyba tylko fakt, ¿e ka¿dy z nich by³
dzieckiem bo¿ym uzasadnia uwiecznienie ich w „Encyklopedii katolickiej”.

Wszystkie te braki bledn¹ jednak przy jednym: w dziele firmowanym przez
KUL nie ma has³a poœwiêconego jego doktorowi honorowemu, patriarsze Ru-
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muñskiego Koœcio³a Prawos³awnego, Teoktystowi I. Tu ju¿ mo¿na mówiæ o
kompromitacji.

Pozostaje wierzyæ, ¿e sta³o siê to wskutek przeoczenia, a nie jakichœ zamie-
rzonych dzia³añ, skoro w „Encyklopedii” nie znalaz³y siê biogramy katolików:
osób wyniesionych na o³tarze, jak b³. Tymoteusz Giaccardo, pierwszy wika-
riusz generalny ksiê¿y paulistów, beatyfikowany w 1989 r. przez Jana Paw³a II,
czy biogramy innych zas³u¿onych dla Koœcio³a osób, jak wybitny historyk
Koœcio³a ks. prof. Franciszek Stopniak, czy Aniela Urbanowicz, znana dzia-
³aczka warszawskiego KIK, jedna z prekursorek ekumenii w Koœciele rzym-
skokatolickim, pionierka kontaktów polskich katolików z Taizé.

Je¿eli dla katolików papie¿ jest osob¹ niezwykle wa¿n¹ i jego wizyta w ja-
kimkolwiek miejscu jest uwa¿ana przez odwiedzanych za historyczn¹, to dla-
czego ten fakt nie jest odnotowany w has³ach geograficznych  encyklopedii
KUL. Mo¿na od biedy zrozumieæ, ¿e autor has³a Tuxtla Gutierrez nie wiedzia³
o odwiedzinach papieskich w tym meksykañskim mieœcie w 1990 r.,  ale dla-
czego wizyta Jana Paw³a II (b¹dŸ co b¹dŸ patrona KUL!) nie jest odnotowana
w przypadku Skoczowa (papie¿ odwiedzi³ tam w 1995 r.  m.in. ewangelicko-
augsburski koœció³ Œwiêtej Trójcy) czy Tyñca, gdzie goœci³ w 2002 r. podczas
swej ostatniej pielgrzymki do Polski. Czym by³ Tyniec dla Jana Paw³a II pisze
on sam w swojej autobiograficznej ksi¹¿ce „Wstañcie, chodŸmy!”. Mo¿na za-
pytaæ siê sarkastycznie: która informacja jest wa¿niejsza – czy ta podana w
haœle o tynieckiej ambonie, czy ta, której nie ma. Mianowicie taka, ¿e Tyniec
w du¿ej mierze ukszta³towa³ Karola Wojty³ê. To w³aœnie tam przyjecha³ on na
rekolekcje przed swoimi œwiêceniami biskupimi, a jako papie¿ powiedzia³ o
tamtejszym klasztorze benedyktynów: „Du¿o zawdziêczam Tyñcowi”.

Równie¿ wiele innych hase³ opracowanych jest niestarannie. Nie wspo-
mnieæ w haœle „Spira”, jakie to miasto mia³o znaczenie dla protestantymu, to
wrêcz grzech ekumeniczny. Podobne niedopowiedzenie mamy przy haœle „Tar-
tu” (Dorpat). Ka¿dy jako tako zorientowany w historii polskiego protestanty-
zmu jest œwiadomy roli jak¹ odegra³ w jego dziejach Wydzia³ Teologii Ewan-
gelickiej na tamtejszym uniwersytecie, który ukoñczy³o wielu polskich pasto-
rów, w tym póŸniejszy zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego,
bohaterski biskup Juliusz Bursche. Zreszt¹ w czasie zaborów Uniwersytet w
Dorpacie jako miejsce studiów wybiera³o wielu m³odych Polaków, niezale¿nie
od wyznania, o czym w haœle „Tartu” nie ma wzmianki.

W niektórych has³ach brak te¿ aktualnych danych statystycznych, jakby au-
torom opracowañ stwarza³o trudnoœæ korzystanie z internetu.

W œwietle powy¿szych uwag z lekkim niepokojem oczekiwaæ bêdziemy
ostatniego, dwudziestego tomu, gdzie hase³ wyznaniowych powinno byæ wy-
j¹tkowo du¿o.

Grzegorz Polak
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