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OD REDAKCJI

Oddajemy w  ręce czytelników pierwszy numer nowego pisma — 
kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Nie jest to pierwszy 
periodyk poświęcony ekumenii na polskim rynku prasowym. Wychodzą 
przecież „Biuletyn Ekumeniczny”, „Jednota” i „News from the Polish 
Ecumenical Council” (Wiadomości z Polskiej Rady Ekumenicznej). 
A jednak mamy przekonanie, że nasz nowy kwartalnik jest potrzebny, 
że wypełnia jakąś lukę, że będzie mógł spełnić oczekiwania wielu 
autorów i niemałego grona czytelników. Oba „Biuletyny” są wprawdzie 
organami obu centralnych instytucji ekumenicznych w Polsce: Komisji 
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicznej. To
też zadania swe spełniają przede wszystkim przez informację — o eku
menii w łonie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce oraz w łonie Rady 
i jej ośmiu Kościołów członkowskich: prawosławnego, ewangelickich 
i starokatolickich. Ten informacyjny charakter biuletynów nadaje im 
rangę podstawowego źródła informacji o ruchu ekumenicznym w Polsce. 
Bliższy ujęciu problemowemu jest miesięcznik „Jednota”; ale jako or
gan Kościoła ewangelicko-reformowanego musi on z konieczności wiele 
miejsca poświęcać życiu własnego Kościoła.

I tak rysuje się luka w dziedzinie studiów na temat ekumenii w Pol
sce i w świecie, w dziedzinie dokumentacji ekumenicznej, przeglądu 
publikacji ekumenicznych. Tę lukę pragnie wypełnić Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Społeczne wychodząc z propozycją kwartalnika „Studia 
i Dokumenty Ekumeniczne”. Mamy nadzieję, że propozycję tę przyjmą 
autorzy i czytelnicy.

Szanowni Czytelnicy! Ekumenia nie jest przywilejem chrześcijan ostat
nich dziesięcioleci, nie jest także znakiem dwudziestego wieku; jest dąże
niem chrześcijaństwa od chwili pierwszych podziałów Kościoła. Ale właś
nie ostatnie stulecie uświadomiło nam, jak bardzo byliśmy „odłączeni”, 
jak bardzo jesteśmy „rozłączeni” i jak wielkie jest pragnienie jedności 
w Jezusie Chrystusie.

Wiemy, że droga ku jedności jest długa i ciernista. Wiemy, że rozu
mienie jedności bywa różne wśród wyznawców różnych Kościołów. 
Wiemy także, że słowa Chrystusa „Aby wszyscy byli jedno” nie ziszczą 
się, jeśliby nawet dokonali formalnego i strukturalnego zjednoczenia. 
Prawdziwa ekumenia zrodzi się z prawdziwej miłości i zrealizuje się 
im bardziej nieskazitelne usiłujemy wieść życie w duchu Ewangelii.



Celem redakcji jest ukazywanie, na którym etapie pielgrzymki ku jed
ności się znajdujemy, jaki bagaż jest zawarty w torbie pielgrzyma 
i jakie nadzieje w jego sercu.

Drodzy Czytelnicy. Na łamach pierwszego numeru przekazujemy ra
port z wędrówki w roku 1982. Aktualny stan stosunków ekumenicznych 
w Polsce przedstawia członek prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. 
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego, biskup Zdzisław 
Tranda. Wskazuje on na dotychczasowe osiągnięcia i kierunki działań, 
nadzieje z tym związane, ale także niepokoi się zagrożeniami, które 
istnieją w stosunkach międzywyznaniowych. Redakcja będzie starała 
się przedstawić w najbliższym czasie także ocenę sytuacji ekumenicznej 
z punktu widzenia Kościoła katolickiego.

Jak bogaty w wydarzenia i pracowity był rok ubiegły wskazuje 
dział „Sprawozdania i dokumenty”. Przedstawiamy w nim dalsze usta
lenia Komisji „Wiara i Ustrój” S R K  w dokumencie „Chrzest — 
Eucharystia — Kapłaństwo”, sprawozdanie z prac Komitetu Naczelnego 
Światowej Rady Kościołów i X X I Zgromadzenia Ogólnego Światowego 
Aliansu Kościołów Reformowanych. Bardzo żywe kontakty międzywyz
naniowe zostały przedstawione w sprawozdaniach z dialogu: prawosław- 
no-luterańskiego, katolicko-anglikańskiego, katolicko-prawosławnego 
i anglikańsko-prawosławnego. Wydaje się, że właśnie te rozmowy zaowo
cują w niedługim czasie.

Publikujemy dwa przemówienia Jana Pawła II, dotyczące stosunków 
ekumenicznych, wygłoszone w trakcie jego podróży do Wielkiej Brytanii 
i Hiszpanii. Na ich podstawie można ocenić nadzieje zjednoczeniowe 
Kościoła katolickiego.

Ekumeniczną działalność polskich środowisk katolickich widać w te
matyce odbytych na jesieni dwóch sympozjów na Akademii Teologii 
Katolickiej o luteraniźmie i o Słowie Bożym.

W Polsce odczuwa się brak informacji o formach chrześcijaństwa 
wcielanych w życie Ludu. Bożego przez poszczególne kościoły niekato
lickie. W związku z tym będziemy zamieszczać monograficzne opraco
wania o tych Kościołach. Zaprezentujemy także stosunki ekumeniczne 
iv innych krajach, gdzie struktura wyznaniowa społeczeństwa jest bar
dziej zróżnicowana niż w Polsce. Każdy numer kwartalnika będzie przy
nosił przegląd prasy, kronikę wydarzeń o charakterze ekumenicznym 
w Polsce i na świecie, bibliografię i recenzje.

SZANOWNI CZYTELNICY! i

Adresujemy nasze pismo przede wszystkim do duchowieństwa i do 
świeckich chrześcijan różnych wyznań. Jeżeli pismo trafi do ludzi nie
wierzących, to ukaże im ono, jak gorące są pragnienia ekumeniczne 
coraz szerszych kręgów chrześcijan — pragnienia jedności, wzajemnej 
tolerancji i miłości.

Będziemy szczerze wdzięczni za Waszą pomoc — za nadsyłanie do 
redakcji postulatów, ocen i opinii. Działając wspólnie, szybciej będziemy 
posuwać się ku jedności. Tak rozumiemy naszą rolę i zadanie kwartal
nika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.

KOMITET REDAKCYJNY



A R T Y K U Ł Y

Bp ZDZISŁAW TRANDA Tekst autoryzowany

SYTUACJA EKUMENICZNA W POLSCE
Powierzono mi zadanie przedstawienia na niniejszej konferencji sy

tuacji ekumenicznej w Polsce *) **). Chfcę zrobić to możliwie jak najbardziej 
obiektywnie. Mimo wszystko zawsze jest tak, że każdy widzi problem 
przez własne okulary. Tak samo jest ze mną.

Na wstępie parę uwag ogólnych.
1. O sytuacji ekumenicznej muszę mówić z dwóch punktów widzenia:

a) o ekumenizmie między Kościołami należącymi do Polskiej Rady 
Ekumenicznej i b) o ekumenizmie w stosunkach z Kościołem rzymsko- 
-katolickim.

2. Przemiany, które przed wielu laty nastąpiły w stosunkach między 
ewangelikami, prawosławnymi, baptystami, metodystami, starokato
likami itd., można określić jako przełom. Można jednak również 
powiedzieć, że nowe impulsy, które ekumenizmowi w Kościele rzym
sko-katolickim dał papież Jan XXIII, umożliwiły istotne zmiany 
w stosunkach między katolikami a innymi wyznaniami, co także 
można nazwać przełomem.

3 f  Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej formie ekumenizmu wystę
pują trudności, przeszkody, zahamowania. To jest powodem, że idee 
ekumeniczne bardzo powoli przenikają do świadomości ludu kościel
nego. Mimo to ekumenizm jest ideą, od której nie ma odwrotu, 
zwłaszcza odwrotu w kierunku wąsko pojmowanego konfensjona- 
lizmu.

4. Istnieją obawy, że w ekumenizmie różne Kościoły mogłyby utracić 
swoją tożsamość. Sądzę, że nie jest źle, jeśli nowych idei nie wita 
się tylko okrzykami zachwytu, lecz jeśli także miłość i przywiązanie 
do własnych tradycji, do specyficznych wartości w poszczególnych- 
Kościołach mają bezsprzeczne pierwszeństwo.

*) Bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-refarmofwanego w 
PRL. (red.)

**) Referat wygłoszony z końcem czerwca 1982 r. w' Akademii Ewangelickiej 
w Mülheim (RFN) z okazji seminarium poświęconego aktualnej sytuacji politycznej 
i kościelnej w Polsce, (red.)
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5. Niewątpliwie również u nas w Polsce rośnie świadomość, że bez 
Kościoła rzymsko-katolickiego ekumenizm nasz nie może być pełny. 
Ekumenizm pełny powinien przecież obejmować całe chrześcijaństwo. 
Największy Kościół chrześcijański nie może stać poza ekumenizmem, 
nie może też uprawiać ekumenizmu tylko we własnym kręgu, lecz 
jedynie we współpracy i współżyciu z innymi Kościołami, niezależnie 
od tego, jak duże czy jak małe są te inne Kościoły.

Teraz chcę się zająć ekumenizmem w stosunkach między Kościołami 
należącymi do Polskiej Rady Ekumenicznej.

Dla przypomnienia: w Polsce jest osiem Kościołów, które tworzą Radę 
Ekumeniczną. Należą one do trzech rodzin kościelnych: prawosławnej, 
starokatolickiej z dwoma Kościołami — polsko-katolickim i mariawickim
oraz protestanckiej z pięcioma Kościołami — luterańskim, reformowa
nym, baptystami, metodystami i Zjednoczonym Kościołem Ewangelicz
nym. Z Polską Radą Ekumeniczną współpracuje Chrześcijańska Aka
demia Teologiczna, która przez swojego rektora jest reprezentowana 
w prezydium Rady i Towarzystwo Biblijne, także reprezentowane 
w prezydium przez swojego dyrektora.

Współpraca w ramach Polskiej Rady Ekumenicznej ma już długą his
torię, sięgającą jeszcze lat wojennych, ponieważ Rada ta powstała wów
czas w konspiracji jako jedna z pierwszych takich rad krajowych na 
świecie. Obecnie jednak chcę mówić o tym, co nowe w tej współpracy.

W roku 1980 otwarła się nowa możliwość wspólnej, ekumenicznej 
działalności. Chodzi o nadawanie nabożeństw przez radio. W Porozu
mieniu Gdańskim, zawartym 31 sierpnia 1980 r. między robotnikami 
a rządem, zamieszczono warunek, że radio będzie transmitować mszę 
katolicką i nabożeństwa innych wyznań. Już w tamtym roku, tzn. 1980, 
przy Polskiej Radzie Ekumenicznęj powstała komisja ds. nabożeństw 
radiowych. Przygotowała ona plan i omówiła z władzami wszystkie 
problemy. Trwało to długo, ale sprawa nie była łatwa do rozwiązania. 
Chodziło o nabożeństwa ośmiu Kościołów skupionych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej, jak również adwentystów i żydów, którzy także chcieli 
mieć nabożeństwa nadawane przez radio. Pierwsze nabożeństwo miało 
być nadane 20 grudnia 1981 r., ale z powodu stanu wojennego, który 
właśnie wtedy został wprowadzony, przesunięto termin na 24 stycznia 
1982 r. Od tej pory w każdą pierwszą i 'trzecią niedzielę miesiąca, 
jak również w każde święto wieczorem radio nadaje nabożeństwo trwa
jące 30—40 minut. Każdy Kościół ma radiowe nabożeństwo 3—4 
razy do roku. Jest to wydarzenie ekumeniczne, ponieważ nie tylko 
rozmowy w tej sprawie prowadzono ekumenicznie, ale ekumeniczna 
jest także koordynacja; ponadto członkowie Kościołów słuchają nie 
tylko własnych nabożeństw, lecz również przygotowanych przez inne 
Kościoły. Muszę też podkreślić, że ta sprawa powiodła się po raz 
pierwszy dopiero teraz, w obecnej Polsce. Pierwszy raz Kościół lute- 
rański próbował uzyskać prawo do nabożeństw przez radio już w roku 
1932, ale bez rezultatu.

Współpraca ekumeniczna jest bardzo owocna przy tłumaczeniu Biblii. 
Chociaż Biblię, która wyszła w latach 1966 — Nowy Testament — 
i 1975 — całość — przełożyli teolodzy luterańscy, to recenzji dokonały 
wszystkie Kościoły, a ich życzenia i uwagi zostały zaakceptowane. 
Obecnie komisja rzeczywiście ekumeniczna pracuje nad nowoczesnym 
tzw. dynamicznym przekładem Nowego Testamentu.
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Współpraca w Polskiej Radzie Ekumenicznej jest zasadniczo dobra, 
Można jednak mówić także o pluraliźmie. W różnych Kościołach istnie
ją niekiedy inne postawy, inne rozumienie problemów. Istnieje jednak 
również możliwość konfrontacji poglądów i zawierania kompromisów. 
Np. ocena obecnej sytuacji też ma charakter pluralistyczny. Nie jest 
jednolita.

Przechodzę teraz do tematu współpracy ekumenicznej z Kościołem ka
tolickim.

Przyłączenie się Kościoła rzymsko-katolickiego do ruchu ekumenicz
nego było czymś niezwykłym, raczej nie do pomyślenia przed pontyfi
katem Jana XXIII. To przyłączenie się wprowadziło cały szereg nowych 
elementów, pewną dynamikę, a nawet wywołało dużo rozgłosu po 
stronie katolickiej. Natomiast wśród niekatolików obudziło ono z pew
nością wielkie zainteresowanie, ale jednocześnie było sygnałem do 
ogromnej ostrożności w kontaktach ekumenicznych. Wywołało bowiem 
obawę przed ekspansją katolicką na terenie innych wyznań chrześci
jańskich. Mimo wszystko, zasadnicze zmiany nastąpiły wówczas tylko 
w pewnych kręgach katolików, jak również innych chrześcijan. W tych 
kręgach, które zaakceptowały ekumenizm w tej formie, rozumiano go 
w różny sposób. Niekiedy obawiamy się nieuczciwego ekumenizmu, który 
można by także nazwać „strategią”.

Niewątpliwie jednak istnieją takie kręgi — katolików d niekatolików 
— ludzi świadomych, zdecydowanych wyznaniowo i zaangażowanych 
wewnętrznie, którzy dobrze wyczuwają ideę ekumenizmu i stwarzają 
nowy klimat oraz doprowadzają do przemian we wzajemnych stosun
kach.

Mimo to wydaje się, że w obliczu różnic dogmatycznych, odmien
nych tradycji i zwyczajów oraz praktyk kościelnych i w obliczu obcią
żeń przeszłości wielka część ludzd przez długi czas pozostanie ostrożna 
i po prostu bierna wobec tej formy ekumenizmu, jaka powstała wraz 
z włączeniem się do tego ruchu Kościoła rzymsko-katolickiego.

Świadomość jednak, że wszyscy stoimy przed podobnymi, a często 
takimi samymi problemami — czy to na płaszczyźnie światowej, kra
jowej czy też lokalnej — stwarza nowe perspektywy.

Oczywiste jest, że droga do jedności jest daleka i trudna. Brak nam 
wyobraźni, by zobaczyć taką możliwość. Jednakże droga do przyjaciel
skiej, bratniej współpracy jest bliska i o wiele łatwiejsza niż droga do 
jedności.

W Polsce mamy do czynienia z nader specyficzną sytuacją, która 
sprawia, że problem ekumenizmu u nas jest bardzo delikatny i sub
telny. Istnieje olbrzymia dysproporcja: po jednej stronie gigantyczny 
Kościół rzymsko-katolicki, po drugiej — stosunkowo mała liczba inno
wierców, kropla w katolickim morzu. Po jednej stronie Kościół rzymsko- 
-katolicki z wielkimi możliwościami działania w różnych dziedzinach — 
wydawnictwa, prasa, działalność charytatywna, a nawet możliwości 
kształcenia, niezależnie od możliwości czysto kościelnych — z wielkimi 
środkami finansowymi, a po drugiej — małe Kościoły innych wyznań, 
które nieustannie muszą walczyć z różnymi trudnościami, nie wyłącza
jąc finansowych i personalnych.

Jakie konsekwencje ma ten stan rzeczy? Przede wszystkim takie, że 
my nie stanowimy zagrożenia dla katolicyzmu w Polsce, nawet jeśli 
od czasu do czasu pozyskujemy ludzd z marginesu Kościoła katolickiego.
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Natomiast Kościół katolicki stanowi dla nas niebezpieozeństwo zawsze 
tam, gdzie się odznacza fanatyzmem czy agresywnością, nawet jeśli 
przybiera to delikatną formę. Dlatego jesteśmy wyczuleni na wszelkie 
fałszywe tony ekumeniczne albo inaczej — na tony fałszywego eku
menizmu. To jest to, co nazwałem „strategią” ekumeniczną. Dlatego 
też nasza ostrożność nie wynika tylko z kompleksu mniejszości, który 
niewątpliwie u nas istnieje lecz przede wszystkim z liczenia się z rze
czywistością.

Na mnie osobiście jednak sprawia duże wrażenie postawa uczciwych 
życzliwych ekumenistów z Kościoła katolickiego, których liczba stale 
rośnie i którzy nie przykładają żadnego znaczenia do wielkości Kościoła, 
z jakim mają do czynienia, i liczą się nawet z bardzo małymi Kościołami. 
Jasne jest, że warunki do współpracy trzeba tworzyć po obu stronach, 
i że wiele zależy także od naszego stosunku do Kościoła rzymsko-ka
tolickiego. Każde antykatolickie wystąpienie — jeśli coś takiego się 
zdarza — budzi nie tylko zaniepokojenie, lecz także sprzeciw i krytykę 
po stronie katolickiej, zwłaszcza wówczas, gdy jest nieuzasadnione.

Z rozmów z wieloma katolikami wiem, że są Svśród nich ludzie 
znajdujący się pod wrażeniem kazań ewangelickich. Księża ewangeliccy 
mają coraz więcej możliwości wygłaszania kazań lub odczytów w kościo
łach katolickich. Jest to oznaką tego, że katolicy coraz bardziej cenią 
kaznodziejstwo ewangelickie. Sądzę, że dotychczasowe kontakty między 
Polską Radą Ekumeniczną lub zrzeszonymi w niej Kościołami a Koś
ciołem rzymsko-katolickim, jak również kontakty nawiązane raczej na 
płaszczyźnie prywatnej dobrze przysłużyły się ekumenizmowi.

Teraz przejdę do omówienia rozwoju kontaktów ekumenicznych mię
dzy PRE i zrzeszonymi w niej Kościołami, a Kościołem katolickim. 
W tej dziedzinie sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze pod koniec 
działalności prymasa Wyszyńskiego, którego zawsze uważaliśmy za czło
wieka odnoszącego się raczej z rezerwą do ruchu ekumenicznego. Jed
nak pod wpływem pontyfikatu Jana XXIII i Soboru Watykańskiego 
Drugiego również w Kościele rzymsko-katolickim w Polsce już się 
coś zmieniło.

Wielkie znaczenie ma tzw. Komisja Mieszana, składająca się z przed
stawicieli PRE i katolickiej Komisji ds. Ekumenizmu. Komisja Mie
szana powstała w 1974 r. Początkowo jej zadaniem było przygotowanie 
i ocena Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, ale także trosz
czenie się o praktyczne problemy współżycia i współpracy chrześcijan 
różnych wyznań. To Komisja Mieszana dała impuls do zakończenia 
rozmów między Kościołem katolickim a innymi Kościołami na temat 
wzajemnego uznawania chrztu, podjętych na początku lat siedemdzie
siątych. Przedstawiciele wszystkich stron w Komisji Mieszanej infor
mują się wzajemnie o najważniejszych wydarzeniach na płaszczyźnie 
krajowej i międzynarodowej. Ta sama komisja w 1977 r. wydała zalece
nia w sprawie podjęcia współpracy w kwestii ekumenizmu między 
referatami diecezjalnym i oddziałami regionalnymi PRE a Kościołem 
katolickim.

W roku 1977 powstała Podkomisja ds. Dialogu. Zbiera się ona dwa 
razy do roku; w latach 1978—1979 toczyła się dyskusja nad dokumen
tem Światowej Rady Kościołów z Akry na temat chrztu. W wyniku 
dyskusji przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE i Kościoła ka
tolickiego wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie 
znaleźli w dokumencie niczego, co stałoby w sprzeczności z wiarą wy
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znawaną .w naszych Kościołach; co więcej, stwierdziliśmy z radością 
wielkie bogactwo wspólnej wiary i teologii. Niedawno została wydana 
broszura *), w której opublikowano dokument z Akry i oświadczenie 
Podkomisji ds. Dialogu. Broszura ma nakład 20 000 egzemplarzy i, zda
niem biskupa katolickiego odpowiedzialnego za ekumenizm, **) ma to 
wielkie znaczenie, ponieważ otrzymują ją wszyscy proboszczowie kato
liccy. Po raz pierwszy zobaczą dokument przygotowany i przyjęty we 
współpracy różnych Kościołów. Dowiedzą się, że chrzest w Kościele 
nierzymsko-katolickim jest równie ważny, jak w ich Kościele.

Podczas drugiej rundy roizmów zajęto się bardzo trudnym problemem, 
problemem małżeństw mieszanych. Jesteśmy zdania, że w tej sprawie 
Kościół katolicki stosował dyskryminujące zasady. Dyskusja na ten te
mat nie jest jeszcze zakończona. Komisja ds. Dialogu przedyskutowała 
instrukcję Kościoła katolickiego w sprawie małżeństw^ mieszanych, a stro
na niekatolicka zajęła stanowisko wobec tej instrukcji i jej dyskrymi
nujących punktów. Przewodniczący katolickiej Komisji ds. Ekumenizmu 
poinformował mnie, że wiele uwag Kościołów niekatolickich zostało 
przyjętych i że wprowadzono liczne pozytywne zmiany. Instrukcję tę 
czytali wszyscy biskupi, zgłosili swoje uwTagi, ale — wg informacji — 
bez istotnych, zasadniczych zmian. Nie widzieliśmy jeszcze nowej in
strukcji z wprowadzonymi zmianami, dokument ten nie jest jeszcze 
gotowy. W naszych Kościołach panuje opinia, że ten dokument wy
każe, jak szczerze i poważnie Kościół katolicki chce i będzie się zaj
mować problemami ekumenicznymi. Strona katolicka jest przekonana, 
że uczyniła wielki krok, i że w nowej instrukcji nastąpiły istotne zmiany 
w stosunku do starych przepisów.

Mamy nadzieję, że praca Komisji Mieszanej i Podkomisji ds. Dialogu 
będzie kontynuowana, i że obrady przyniosą oczekiwane owoce.

Wraz ze śmiercią prymasa Wyszyńskiego zakończył się pewien etap 
współpracy ekumenicznej, etap, w którym w ciągu ostatnich 10 lat 
wiele osiągnięto; jednak okres ten nie był też wolny od konfliktów. 
Należało do nich zajmowanie kościołów ewangelickich na Mazurach, 
trudności we współżyciu między wyznawcami prawosławia i katolicyzmu 
w Polsce południowowschodniej, jak również napięcia między katolikami 
rzymskimi a starokatolikami, którzy bardzo często oskarżają Kościół 
katolicki o dyskryminowanie wyznawców Kościoła polsko-katolickiego.

Trzeba też powiedzieć, że nie w całej Polsce panuje klimat sprzyja
jący rozwojowi ekumenizmu. Są regiony, w których ,,ekumenizm” jest 
pojęciem obcym. Trzeba również podkreślić, że do bliższych kontaktów 
ekumenicznych dochodzi raczej w większych miastach. Ale w niektó
rych małych miejscowościach także można zauważyć pewien postęp w tej 
dziedzinie. Dzieje się tak tam, gdzie jest ktoś, kto się przejął ideą 
ekumenizmu — czy to po stronie katolickiej czy niekatolickiej. Z oso
bistego doświadczenia wiem, że w małych miastach, gdzie żyją obok 
siebie członkowie różnych Kościołów, z ulgą i radością przyjmuje się 
wspólne nabożeństwa i wymianę kaznodziejów. Znam również taki przy
kład, że w małym miasteczku podczas całego Tygodnia Modlitwy śpie
wał połączony chór ewangelicki i katolicki. Inicjatywy dotyczą nie

*) „Chrzest. Dokument z Akry”, opublikowany za zgodą Polskiej Rady Ekume
nicznej i Komisji Episkopatu Polski d/s Ekumenizmu, wydała w czerwcu 1982 r. 
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, (red.)

**) Chodzi o bpa Alfonsa Nossola, ordynariusza (Opolskiego, przewodniczącego Ko
misji Episkopatu d/s Ekumenizmu, (red.)
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tylko Tygodnia Modlitwy. Np. w Łodzi w 1977 r. odbyła się ekumenicz
na ewangelizacja z udziałem Kościoła katolickiego, przy czym kazno
dzieje ewangeliccy mogli głosić Słowo Boże w kościele katolickim. 
Podobnie było później, podczas wizyty Billy Grahama w Polsce, a w 
zeszłym roku podczas wizyty innego ewangelisty amerykańskiego, 
dr Stanley’a Mooneyhama. Obaj wygłaszali kazania także w kościołach 
katolickich.

W ostatnich latach pojawiają się bardzo optymistyczne znaki. Kościo
ły udostępniają obiekty sakralne innym wyznaniom na odprawianie na
bożeństw. Dzieje się tak po obu stronach, np. katolicy udostępniają 
swoje kościoły prawosławnym, baptyści katolikom itd. W ostatnim ka
tolickim Biuletynie Ekumenicznym opublikowano nader ekumeniczną 
korespondencję między rzymsko-katolickim biskupem Nossolem a pra
wosławnym biskupem Sawą; chodziło w niej o umożliwienie odpra
wienia nabożeństw prawosławnym w kościele katolickim. Sprawę za
łatwiono bardzo szybko i pozytywnie; w świątyni katolickiej udostępnio
no Kościołowi prawosławnemu całą kaplicę. W diecezji opolskiej biskup 
już przed trzema laty zadecydował, że księża katoliccy są obowiązani 
umożliwiać niekatolikom odprawianie nabożeństw w kościołach katolic
kich, jeśli niekatolicy nie mają własnej świątyni.

W naszym życiu ekumenicznym ważną rolę odgrywa Chrześcijańska 
Akademia Teologiczna. Jest to uczelnia naprawdę ekumeniczna, umożli
wiająca naukę księżom różnych wyznań. Akademia utrzymuje dobre 
kontakty z Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie i z Katolickim 
Uniwersytetem Lubelskim. Kontakty te można określić jako dobrą 
współpracę. Nierzadko dochodziło do wymiany ekspertów przy prze
wodach doktorskich i habilitacyjnych. Chrześcijańska Akademia Teolo
giczna i Akademia Teologii Katolickiej wymieniały także między sobą 
profesorów na gościnne wykłady.

Trzeba również zwrócić uwagę na pozytywne reakcje katolików w 
związku ze staraniami Kościołów zrzeszonych w PRE o zezwolenie na 
nadawanie nabożeństw przez radio. Spotykaliśmy się z wyrazami po
parcia i zapewnieniami o modlitwach w tej sprawie, a gdy otrzymaliśmy 
dostęp do radia — z gratulacjami i wyrazami radości, że transmitowane 
są nie tylko katolickie nabożeństwa.

Od roku w kościele reformowanym w Warszawie odbywają się 
ekumeniczne nabożeństwa modlitewne. Intencje modlitw ustala się zgod
nie z „Ekumenicznym kalendarzem modlitw’’ *) wydanym przez Świato
wą Radę Kościołów. Nabożeństwa te, których inicjatywa wyszła od 
dwóch dziennikarzy katolickich, odbywają się raz w miesiącu.

Obserwujemy wielkie zainteresowanie strony katolickiej Biblią i wy
dawnictwami ewangelickimi.

Obserwujemy pomoc przy rozdziale darów pochodzących z zagranicy. 
W wielu wypadkach parafie ewangelickie odstępowały część produktów 
parafiom katolickim. Obie strony pomagają również rodzinom interno
wanych i zwolnionych z pracy niezależnie od ich wyznania. PRE pośred
niczy w przekazywaniu darów Kościołów zagranicznych Komisji Cha
rytatywnej Episkopatu.

Istnieje więc wiele przykładów dobrej współpracy.

*) Polski przekład ukazał się w 1980 r. jako numer specjalny „Materiałów Pro
blemowych” Instytutu Prasy i Wydawnictw „Novum”, (red.)
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Wybór nowego prymasa, arcybiskupa Glempa, zapoczątkował nową 
fazę stosunków ekumenicznych w Polsce. Z wielkim zainteresowaniem 
czekaliśmy wszyscy, jakie skutki będzie miał ten wybór dla kontaktów 
ekumenicznych. Trzeba powiedzieć, że po kilku miesiącach jego służby 
można stwierdzić, iż rozpoczęła się naprawdę nowa faza. W uroczystości 
intronizacji prymasa uczestniczyła stosunkowo duża delegacja Kościołów 
zrzeszonych w PRE. Na drugi dzień po intronizacji została przezeń 
przyjęta, na jego zaproszenie, delegacja duchownych tych Kościołów, 
a w miesiąc później Prymas rewizytował PRE w jej siedzibie (chcę 
przy tym zwrócić uwagę, że Prymas wraz z towarzyszącymi mu osobami 
przybył do PRE pieszo). Były to braterskie spotkania. Postawa Prymasa 
zapowiada dobrą przyszłość w tej dziedzinie. Można mieć nadzieję, że 
w przyszłości dojdzie do dalszych kontaktów.

W końcu stycznia br. prymas Glemp uczestniczył w nabożeństwie 
zamykającym Tydzień Modlitwy w cerkwi prawosławnej w Warszawie. 
Podczas nabożeństwa wygłosił kazanie. Było to wydarzenie bezpre
cedensowe, które zarazem może być zapowiedzią dalszych kroków Pry
masa na polu ekumenizmu. Był to pierwszy wypadek w dziejach Koś
cioła katolickiego w Polsce, by dostojnik tej rangi przybył do cerkwi 
prawosławnej.

Strona katolicka pozytywnie ocenia postępy ekumenizmu w Polsce. 
Widzi się tam, że postępy w tej dziedzinie nie są łatwe, zważywszy, że 
przytłaczająca większość ludności to katolicy. Ma to oczywiście — ich 
zdaniem — wpływ na postawę tych ludzi. Jak mówiły niektóre osobis
tości, ekumenizm należy do struktury Kościoła; obserwują one, że Koś
ciół katolicki otwiera się na ekumenizm. Pewien biskup katolicki po
wiedział mi: Kościół ewangelicki to creatura verbi — od ewangelików 
można się wiele nauczyć. Powiedział też, że dzięki tym kontaktom 
katolicy są teraz o wiele bliżsi Ewangelii niż dawniej. Bardzo często 
na biurku księdza katolickiego na pierwszym miejscu leży Biblia, a nie, 
jak dawniej, kodeks prawa kanonicznego. Posuwamy się naprzód, po
nieważ mamy wspólny cel w Jezusie Chrystusie. Biskup ten powiedział 
też: w Ewangelii mamy Radosną Nowinę; dawniej często zamiast tego 
głosiliśmy groźną Nowinę albo zgoła Nowinę uciemiężenia (dosł. o pań- 
szczyźnie *).

Katolicy podkreślają także, iż Papieżowi zależy na rozwoju ekume
nicznej współpracy i porozumienia. Będąc jeszcze kardynałem popierał 
różne inicjatywy ekumeniczne. Strona katolicka sądzi, że wybór papieża 
Polaka wpłynął na wzmożenie nastrojów patriotycznych, ale nie ochło
dził ekumenizmu w Polsce. Dzięki kontaktom ekumenicznym, które się 
znacznie pogłębiły, nastąpił wzrost wzajemnego zaufania i lepiej się 
poznano. Zdaniem katolików, w większych miastach ludzie są lepiej 
zorientowani, a przez to gotowi do podejmowania inicjatyw ekumenicz
nych. Nabożeństwa ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy, a także 
poza nim cieszą się dużą frekwencją. Strona katolicka podkreśla, że 
wielkie znaczenie ma postawa przełożonych — biskupów, duchownych 
— po obu stronach. Niektórzy biskupi są nastawieni bardziej doktrynal
nie i mniej skłaniają się ku ekumenizmowi. W ich polu działania można 
zaobserwować wielką rezerwę wobec inicjatyw ekumenicznych.

*) W oryginale niemieckim gra słów: Frohbotschaft, Drohbotschaft, Fronbotschaft 
(tłum.).



14 Bp Zdzisław Tranda

Osobiście mam nadzieję, że kontakty i współpraca ekumeniczna będą 
się pogłębiać i rozwijać. Mam także nadzieję, że będziemy mieć coraz 
więcej możliwości, by wśród katolików — w parafiach i innych krę
gach głosić słowo Boże lub prezentować swoje poglądy na różne pro
blemy. Będzie to oczywiście możliwe wówczas, kiedy będziemy repre
zentować prawdziwy i szczery ekumenizm. Katolicy otwierają się na 
ekumenizm, kiedy spotykają się z otwartością po naszej stronie.

Jest jeszcze jeden element, budzący moją nadzieję. W Polsce wśród 
katolików istnieją stosunkowo młode ruchy budzenia wiary — tzw. 
Oazy i Agapa. Ruch ten organizuje kursy, zebrania, ewangelizację. W je
go pracy na pierwszym miejscu znajduje się Biblia. Ruch ten ma kon
takty z kołami protestanckimi zagranicą. Można powiedzieć, że znajduje 
się on pod pewnym wpływem tych kół. W tym ruchu nie chodzi jednak
0 nadanie Kościołowi katolickiemu charakteru protestanckiego, lecz o ze- 
wangelizowanie przez samych katolików.

W ostatnim czasie można obserwować jeszcze jedną rzecz. Na nabo
żeństwa przychodzi znacznie więcej ludzi niż dawniej. Myślę o Kościołach 
zrzeszonych w PRE. W niektórych parafiach nastąpił wzrost o 50, a nie
kiedy o 100%. Wielu ludzi jest rozczarowanych i szuka jakiegoś moc
nego fundamentu. Wielu widzi w Kościele miejsce, gdzie mogą mówić 
to, co myślą. Daje to Kościołom szansę pozyskania ludzi, którzy do
tychczas znajdowali się na marginesie.

Moja ocena wzajemnych kontaktów ekumenicznych może się wyda
wać zbyt optymistyczna. Przyszłość pokaże, czy widzę tę sprawę słusz
nie czy mylnie.

Nie jestem jednak wolny od obaw. Szczególnie mnie niepokoją trzy 
problemy. W Kościele rzymsko-katolickim jest jeszcze za mało ludzi 
nastawionych ekumenicznie. U wielu wciąż jeszcze na pierwszym miejscu 
jest fałszywa, zła duma. Wielu wciąż uważa, że Kościół katolicki jest 
lepszy, że jest jedynym prawdziwym Kościołem. Wybór polskiego kar
dynała na papieża jeszcze powiększył tę fałszywą dumę. To jest także 
określona rzeczywistość. Postawę tę jednak uda się przezwyciężyć tylko 
wówczas, kiedy kontakty ekumeniczne będą żywe, kiedy będziemy się 
wzajemnie coraz lepiej poznawać, kiedy się będziemy chcieli pozna
wać. Dystansowanie się nic nie da. Może tylko powiększyć izolację
1 wyobcowanie.

Drugi problem, który mnie niepokoi, to fakt, że w ostatnim czasie 
wśród polskich katolików rozpowszechniła się idea tzw. mesjanizmu. 
Polska — Mesjaszem narodów. Idea ta zrodziła się w okresie niewoli 
w XIX w. i była wówczas nader pomocna w utrzymywaniu świadomości 
narodowej w tych tak trudnych czasach. W głównych zarysach polega 
ona na tym, że Polska cierpi, jak cierpiał Chrystus, ale mimo wszystkich 
ofiar i cierpień Polska zmartwychwstanie. Dzisiejsze pojęcie mesia- 
nizmu oznacza coś innego. Jak Chrystus uratował świat, tak i Polska 
jest ratunkiem dla świata. Zły świat może zostać uratowany za przy
kładem Polski. Polski papież miał w tej sprawie szczególny udział. 
Idea ta szczególnie mnie niepokoi, ponieważ musi prowadzić do nie
uzasadnionej dumy narodowej.

Silny rozwój kultu maryjnego w Polsce — to trzeci problem, który 
musi mnie niepokoić. Sądzę, że nigdzie na świecie Kościół katolicki nie 
jest tak maryjnie nastawiony, jak w Polsce. Im większy będzie kult 
maryjny w Kościele katolickim, tym bardziej wzrasta niebezpieczeństwo, 
że się znów od siebie oddalimy. Jest to zatem pewne niebezpieczeństwo
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dla ekumenizmu. Nie możemy się spodziewać, że Kościół katolicki zre
zygnuje z kultu maryjnego, ale Kościół ten powinien zrozumieć, że 
kult maryjny nie ma podstaw biblijnych i że my się z nim nie zgodzimy, 
zwłaszcza w takiej formie, w jakiej zaprezentowano go nam w Polsce.

Sytuacja ekumeniczna w Polsce nie jest prosta. Istnieją pozytywne 
oznaki, ale istnieją też powody do pesymizmu. My, chrześcijanie, po
winniśmy być optymistami ii mieć nadzieję, że to, co nas może nie
pokoić, zostanie jednak przezwyciężone. Powinniśmy się także o to modlić.

Chcę zakończyć słowami posłania z dzisiejszego nabożeństwa: „Bóg 
posyła nas, byśmy wypełniali Jego misję. On sam pokazał nam Swoim 
życiem, jak mamy wypełniać nasze zadanie. Dlatego nie powinniśmy 
się bać tego, że będziemy dzielić cierpienie innych, niedolę naszych 
bliźnich. Bóg posyła nas, byśmy siali niepokój tam, gdzie zadowolenie 
obezwładnia, byśmy budzili nadzieję tam, gdzie panuje rezygnacja, 
nieśli pokój tam, gdzie jest cierpienie.,,
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ECUMENICAL SITUATION IN POLAND
In  is a lec tu re  delivered by the  head of th e  Reform ed C hurch la te  in  Ju n e  1982 

a t  the  Evangelical Academ y in M ülheim  (FRG) on th e  occasion of the  sem inar devoted 
to  th e  cu rren t political and religious situa tion  in  Poland.

F irst, th e  au th o r discusses new  m anifestations of ecum enical cooperation am ong eight 
P ro testan t, Old Catholic and  O rthodox Churches w ith in  the Polish Ecum enical Council, 
■concentrating m ain ly  on cooperation in  broadcasting religious services by the  radio  and 
in tran sla ting  th e  Holy Scrip tures.

Then, he characterizes the  developm ent of ecumenism  in  the  Roman Catolic Church 
in  ,Poland, beginning w ith  the pontificate of the  Pope Jo h n  XXIII. He stresses th a t
the problem  of ecum enism  in Poland has always been very delicate and subtle  since
o n  th e  hand  we have the  pow erful Roman Catholic Church, and on the  other — there  
are  very  few  Churches of o th er trad itions. Polish Catholicism  does ont lack fanaticism
a n d  aggressiveness, bu t a t the  sam e tim e the num ber of honest, friendly  ecum enists
is also growing. U njustified anti-C atholic declarations also happen on the non-Homan 
C atholic side.

The establishm ent of the  M ixed Commission in  1974 institu tionalized contacts betw een the  
Polish Ecum enical Council and the Rom an Catholic Church. In 1977, the  Subcommission 
fo r Dialogue was set up, w hich elaborated  the  jo in t sta tem en t in  the  m atte r of Baptism, 
a n d  at th e  m om ent it  is discussing the  difficult problem  of m ixed m arriages; as fa r  as 
th is  issue is concerned non-Rom an Catholics have felt d iscrim inated by  th e  Roman 
Catholic pa rtne r.

The assum ption of the  P rim ate’s office by  Abp Józef Glemp (1981) m arked  th e  beginning 
o f a  new  stage in  ecum enical rela tions in  Poland. The new  P rim ate  has a lready  given 
convincing  proofs th a t  he cares fo r th e  im provem ent of rela tions w ith  non-Rom an 
Catholics.

In  sp ite  of m any  positive sym ptom s, non-R om an Catholics a re  w orried  by  th ree 
phenom ena occu rring  in  the  Rom an Catholic Church, nam ely: 1) false, illconceived p ride  
th a t  th e  C atholic C hurch is  be tte r, th a t  i t  is th e  only tru e  Church. This p ride was fu rth e r  
enhanced  by te  election of th e  te  Polish Pope. 2) Revival of th e  19th-century idea of so-called 
m essianism ; Poland — the  Messiah of nations. I t  is said th a t the evil w orld m ay be 
saved following the exam ple of Poland and a special contribu tion  to th is cause will 
be m ade by the Polish Pope. 3) M arian charac te r of Catholicism  in Poland. F u rthe r 
expansion  of the  M arian cu lt m ay endanger ecum enical rapprochem ent.

Tłum . Elżbieta Przyszychowska
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Biskup Zdzisław Tranda

DIB ÖKUMENISCHE SITUATION IN POLEN

Es ist ein V ortrag, das von dem O berhaupt der E vangelischreform ierten K irche Polens 
Ende Ju n i 1982 in  der Evangelischen Akadem ie in M ülheim  (BRD) aus Anlass einer 
K lausurtagung gehalten  w urde. Diese Tagung w ar der ak tuellen  politischen und k irch lichen  
S ituation in  Polen gewidmet.

Der V erfasser besprich t zunächst neue Anzeichen der ökum enischen Zusam m enarbeit 
u n te r  den im Rahm en dets Polonischen ökum enischen  Rates verein ig ten  acht K irchen, d,i, den 
pro testan tischen  K irchen, den altkatholischen K irchen und der orthodoxen K irche, und  
konzen triert sich besonders auf der M itw irkung bei der V orbereitung der R undiunkgottesd ien- 
ste  und auf der überse tzun tg  der Bibel.

Dann ch arak te ris ie rt e r die Entw icklung des ökum enism us in der röm isch-katholischen 
K irsche von dem  P on tifika t Johanes XXIII an. Er untenstreicht, dass das P roblem  des 
ökum enism us in Polen seh r delikat w ar und bleibt, da w ir einerseits  m it d e r m ächtigen 
röm isch-katholischen K irche zu tu n  haben, und andererseits m it sehr k leinen  K irchen 
anderer K onfessionen. Im  polnischen Katholizism us feh lt es n ich t an Fanatism us und 
A ggressivität, gleichzeitig aber vergrössert sich auch die Zahl der M enschen, die sich 
ehrlich  und wohlwollend m it der ökum enischen Tätigkeit befassen. U nbegründete an tika tho lis
che Ausfälle passieren ebenfalls auf der nicht-röm isch-lkatholischen Seite.

Die B ildung der G em ischten Kom m ission im  Ja h re  1974 hat d ie in stitu tion  eilen Rahm en 
fü r die K ontakte  zwischen dem  Polnischen ökum enischen Rat und  der röm isch-katholischen 
K irche in  Polen geschaffen.

Im Ja h re  1977 ist die U nterkom m ission fü r  den Dialog en tstanden , die eine gem einsam e 
E rk lärung  in Sache d e r Taufe ausgearbeite t h a t und je tz t behandelt sie das P rob lem  der 
M ischehen; in  d ieser A ngelegenheit füh len  sich die nicht-röm isch-katholischen C hristen  von 
dem  röm isch-katholischen P a r tn e r  b isher d iskrim iniert.

Als 1981 das A m t tdes P rim as von Polen von dem  Erzblchof Józef Glemp angetreten  
w urde, begann die neue Phase der ökum enischen Beziehungen in Polen. D er neue P rim as 
gab schon überzeugende Beweise dafür, dass es ihm  viel and  d e r  V erbesserung der 
Beziehungen m it den n icht-röm isch-katholischen C hristen liegt.

T rotzt der grossen Zahl der positiven Anzeichen w erden  diese C hristen von den  in  der 
i öm isch-kaflo lischen  K irche auf tren tenden  drei Erscheinungen beurruh ig t. Es sind: (1) der 
falsche, schlechte Stolz, dass die K atholische K irche die bessere und  die einzig w ahre 
K irche is t D ieser Stolz w urde  von der W ahl eines Polen zum  P apst noch vergrössert. 
(2) Die W iedergeburt der Idee des soganannten M essianismus aus dem  XIX. Jah rh u n d e rt, 
die Polen als den Messias der Völker bezeichnete. Sie m eint, dass die böse W elt g e re tte t 
w erden  kann, indem  s ie  Polen folgt: und einen  besonderen A nteil d a ra n  soll der 
polnische Papstk haben. (3) D er M arienkult 7in  dem  polnischen K atholism us. W eitere 
Zunahm e der M arienverehrung b ildet eine G efahr fü r  die ökum enische A nnäherung.

Tlum. Leonarda Sikora



SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Ks. HENRYK PAPROCKI

POSIEDZENIE PLENARNE KOMISJI 
„WIARA I USTRÓJ” ŚWIATOWEJ RADY 

KOŚCIOŁÓW, LIMA 1982 ROK

W dniach od 2 do 16 stycznia 1982 roku w stolicy Peru, Limie, 
odbyło się posiedzenie plenarne Komisji „Wiara i Ustrój,, Światowej 
Rady Kościołów, w którym wzięło udział ponad 100 delegatów re- 
reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie. Kościoły prawo
sławne były reprezentowane przez 14 delegatów. Obrady rozpoczęło 
uroczyste nabożeństwo, któremu przewodniczył biskup David R. J. 
Evan z Kościoła anglikańskiego w Peru. Ze słowami powitalnymi 
zwrócili się do zebranych ks. Felipe Adolf — kongregacjonalista, biskup 
Javier Ariaz z Kościoła rzymskokatolickiego oraz ks. William H. La- 
zareth, Dyrektor Komisji „Wiara i Ustrój”. Kazanie wygłosił biskup 
M. Ochoa z Kościoła metodystycznego w Peru. Po nabożeństwie obrady 
otworzył sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip 
Potter, który zwrócił uwagę na fakt, że obrady toczą się w jednym 
z krajów Trzeciego Świata, w Ameryce Łacińskiej, znaczenie której 
podkreśla już Edynburska Konferencja Misyjna w 1910 roku. Poza tym 
spotkanie odbywa się na terenie historycznym cywilizacji Inków, która 
została całkowicie zniszczona przez Hiszpanów po 1533 roku, a tereny 
Imperium Inków zostały schrystianizowane. Obecnie Peru jest typowym 
przykładem kraju tragedii podziału, podziału na biednych i bogatych, 
eksploatowanych i eksploatujących. Światowa Rada Kościołów zwraca 
szczególną uwagę na te kraje, które padają ofiarą wyzysku, przemocy 
i łamania prawa, i  to stało się powodem wyboru Peru jako miejsca 
odbycia plenarnej sesji Komisji „Wiara i Ustrój”, najbardziej znaczącej 
Komisji Światowej Rady Kościołów, prowadzącej bilateralne i multi- 
lateralne dialogi, której członkami są przedstawiciele Kościołów nie 
należących do Światowej Rady Kościołów.

Następnie moderator Komisji, prof. Nikolas A. Nissiotis, przedstawił 
cele stojące przed Komisją, a mianowicie dawanie świadectwa jednej 
apostolskiej wierze oraz ostateczne zakończenie prac nad dokumentami 
o chrzcie, eucharystii i kapłaństwie. Dokumenty te były przygotowywa
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ne w ciągu 55 lat. Obecnie powinny zostać one zaakceptowane, po 
dyskusji, przez sesję plenarną, o następnie przesłane do odpowiednich 
instancji różnych Kościołów, celem uzyskania wiążącej odpowiedzi co 
do ich znaczenia.

Bliżej sprecyzował cele stojące przed Komisją jej dyrektor, William 
H. Lazareth, w sprawozdaniu Sekretariatu. Najważniejszym zadaniem 
stojącym przed Komisją jest ostateczne przygotowanie tekstu o chrzcie, 
eucharystii i kapłaństwie, a następnie zażądanie od Kościołów nadesła
nia oficjalnych komentarzy, co stanowi etap procesu recepcji. Komen
tarze te winny zostać nadesłane przed 31.XI.1982 roku. Jeednakże 
trzy dokumenty nie wyczerpują prac Komisji. Sekcje „Jedność Kościo
ła” i „Wiara Apostolska” pracują jeszcze nad dokumentami:

„W kierunku Wspólnego Wyrażenia wiary apostolskiej dzisiaj”, 
„Kościoły zjednoczone i Kościoły w drodze do jedności”,
„Rada Kościołów i światowa wspólnota chrześcijan”.
Natomiast sekcja „Jedność Kościoła i odnowienie wspólnoty ludzkiej” 

opracowuje dokumenty:
„Odnowienie wspólnoty ludzkiej”,
„Wspólnota kobiet i mężczyzn w Kościele”.
Podczas sesji w Limie dokumenty te powinny zostać opracowane w 

trzech etapach: prezentacja, dyskusja i zalecenia oraz przedstawienie 
Kościołom przed Szóstym Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Radv 
Kościołów, które odbędzie się w Vancouver (Kanada) w sierpniu 1983 
roku pod hasłem „Jezus Chrystus — życiem świata”.

Poważnym krokiem w dyskusji nad dokumentem o kapłaństwie sta
ła się publikacja „Epiśkope and Episkopate in Ecumenical Perspektive” 
(Faith and Order Paper, No.102).

Zupełnie natomiast nowym rozdziałem w pracach Komisji „Wiara 
i Ustrój” stały się zaawansowane już badania nad wspólnym wyrazem 
wiary apostolskiej dzisiaj. Swoistym bodźcem w tym kierunku była 
1600 rocznica II soboru powszechnego. Komisja opublikowała specjalny 
tom studiów nad pneumatologią (La theologie du Saint-Esprit dans la 
dialogue entre Orient et Occident, Geneva 1981), dotyczący kwestii 
Filioque, także w Symbolu Wiary. Problematyce Symbolu Wiary poświę
cono dwa kolokwia, odbyte w dniach 28.VI—3.VII.1981 r. w Chambesy 
koło Genewy i 9—15.X.1981 r. w Odessie. Owocem mh «a dwa d^Vu- 
menty oficjalne, które winny stać się w Limie przedmiotem studiów. 
Również jest możliwym przygotowanie specjalnej światowej Konferencji 
Komisji „Wiara i Ustrój” poświęconej temu zagadnieniu. Dyrektor 
Lazareth zaproponował rok 1987 jako 1200 rocznicę ostatniego z siedmiu 
wielkich soborów, wspólnych dla Wschodu i Zachodu.

Drugim kierunkiem prac Komisji „Wiara i Ustrój” jest kwestia 
„Wspólnoty kobiet i mężczyzn w Kościele”, dotycząca możliwie naj
pełniejszego udziału wszystkich wiernych w życiu Kościoła. Sekcja ta 
ma głównie znaczenie praktyczne. Jej cele przedstawił w referacie pro
gramowym John Deschner („Jedność Kościoła i odnowienie wspólnoty 
ludzkiej”), akcentując kwestie socjalno-ekumeniczne. Potrzeba odno
wienia Kościoła i odnowienia świata w eschatologicznej nadziei przyj
ścia Chrystusa staje się coraz bardziej obowiązkiem wszystkich wier
nych.

Istotne prace sesji plenarnej Komisji „Wiara i Ustrój” obracały się 
wokół trzech podstawowych dokumentów, przygotowywanych przez pół 
wieku i dotyczących chrztu, eucharystii i kapłaństwa oraz wokół kwestii
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uznania nicejsko-konstantynopolskiego Symbolu Wiary za wyraz wiary 
apostolskiej, przez wszystkich uczestników spotkania.

Grupa redakcyjna (Geoffrey Wain Wright, Karnol Arayaparteep, ks. 
Witalij Borowoj, ks. Ion Bria, Ulrich Kuhn, o. Emmanuel Lanne, Lewia 
Mudge, J. K. S. Reid, John Zizioulas, Robert Wright, W. M. S. West 
i Wiliam H, Lazareth) uwzględniał uwagi nadesłane przez wszystkie 
Kościoły. W oparciu o te uwagi opracowano nową wersję tekstu, cha
rakteryzującą się dużą syntetycznością. Ten właśnie tekst, a raczej 
zmiany zaproponowane przez grupę redakcyjną, były dyskutowane, 
przez uczestników spotkania w Limie. Po dyskusji, w wyniku gło
sowania, tekst (wraz ze wstępem), został przyjęty jednogłośnie 12 stycz
nia 1982 roku, jako wystarczający dla przekazania Kościołom celem 
recepcji.

Jak ma przebiegać recepcja, przedstawił w swym referacie o. Emma
nuel Lanne. Dokument osiągnął obecnie kres swej drogi przygotowaw
czej. Tekst jest gotowy i wymaga recepcji. Dokument nie może być od
dzielony od innych dokumentów fundamentalnych Komisji „Wiara 
i Ustrój” zwłaszcza od dokumentu o Symbolu Wiary. Ich recepcja staje 
się problemem dla wszystkich Kościołów i stwarza sytuację absolutnie 
nową. Recepcja zakłada bowiem, że każdy Kościół akceptuje rezultat 
wspólnych poszukiwań jedności zgromadzenia różnych teologów chrześ
cijańskich, którzy nie są jeszcze w pełnej jedności. Równocześnie recepcja 
zakłada wprowadzenie tych dokumentów do doktryny i praktyki sa
kramentalnej Kościoła. Miejscem aktu recepcji jest bowiiem wspólnota 
eucharystyczna jako taka, miejsce słowa i sakramentu, objawienie Koś
cioła Bożego jako jednego Ciała Chrystusa. Zakłada to, że po przyjęciu 
dokumentu o chrzcie, eucharystii i kapłaństwie zostanie pogłębiona 
wspólnota między różnymi Kościołami, w jedności doktryny.

Z punktu widzenia teologii prawosławnej akceptacja dokumentu nie 
napotyka na żadne trudności. Można jedynie ubolewać, że za mało treści 
doktrynalnych znalazło się w tych dokumentach, treści właściwych teo
logii prawosławnej, bądź też i katolickiej. Nie należy jednak zapominać, 
że dla innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich jest to przyjęcie 
wielu treści, dotychczas nieobecnych w ich doktrynie. Dlatego też 
dokument o chrzecie, eucharystii i kapłaństwie należy uznać za osiągnię
cie wyjątkowe, prowadzące do przyszłej jedności chrzścijan.

W tym też duchu odpowiadał na postawione pytar a o. Jean Tillard, 
reprezentant Kościoła katolickiego. Według o. Tillai la dokument sta
nowi znaczący etap na drodze do jedności całego Kościoła, jedności 
stabilnej, organicznej, strukturalnej między rozbitymi częściami Kościoła. 
Równocześnie mówca odrzucił pojęcie jedności przez kompromis i za
akceptował jedność w sakramentach Kościołów grupy ,,katolickiej” (pra
wosławni, anglikanie, rzymskokatolicy, starokatolicy, niektórzy lutera
nie), zwbszcza w chrzcie i eucharystii. Kościoły zjednoczone aktualnie 
na bazie jedności we wspólnym chrzcie, tworzą jednak dwa bloki pa- 
ralelne — blok protestancki i blok katolicki. I to właśnie stanowi 
,,nieuleczalną chorobę” ekumenizmu.

Poza akceptacją dokumentów o chrzcie, eucharystii i kapłaństwie, de
legaci, podzieleni na grupy robocze pracowali nad następującymi zagad
nieniami: stworzenie, historia, kultura, alienacja, misje, wiara apostol
ska, jedność Kościoła (dwie grupy), wspólnota kobiet i mężczyzn w 
Kościele (dwie grupy). Grupa robocza „Wiara Apostolska” obradowała
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w następującym składzie: John Deschner — metodysta (moderator gru
py), Mikołaj Łosski — prawosławny (sekretarz), Raymond Brown — 
katolik, Helen Flessman — kalwikna, John Gatu — prezbiterianin, 
Juan Gutierez — katolik, Anton Houtepen — katolik, biskup Aram 
Keshishian — Ormianin, Totu Koev — prawosławny, Gerasim K midaris
— prawosławny, biskup Cyryl Gundiajew — prawosławny, Helen Milton
— anglikanka, Wolfhart Pannenberg — luteranin, ks. Henryk Paprocki
— prawosławny, Samuel Rayan — katolik, Wiliam Rusch — luteranin, 
Horace Russel — baptystka, ks. Jean Tillard — katolik oraz Hans-Georg 
Link — z personelu Komisji „Wiara i Ustrój”.

Zadaniem grupy było opracowanie dokumentu dotyczącego wspólnego 
wyrażenia wiary apostolskiej dzisiaj, zgodnie z zaleceniem sesji Komitetu 
Naczelnego Światowej Rady Kościołów, odbytej w sierpniu 1981 r. w 
Dreźnie. Punktem zasadniczym było uznanie nicejsko-konstantynopol- 
skiego Symbolu Wiary za wyraz nie jednej tradycji wyznaniowej, ale 
tradycji wspólnej dla całego chrześcijaństwa w epoce starożytnego Koś
cioła. Tradycja ta jest wyrazem wdary apostolskiej. Symbol Wiary jest 
więc znakiem ekumenizmu wertykalnego, idącego przez wieki historii 
Kościoła. 1600 rocznica Symbolu nicejskiego, celebrowana w 1981 roku, 
stała się okazją odkrycia wspólnego dziedzictwa chrześcijaństwa. Stała 
się też powodem odbycia dwóch kolokwiów na temat „Filioque w per
spektywie ekumenicznej” i zaowocowała zaleceniem Memorandum 
z Klinghenthal i Raportem z Chambesy, zalecającym Kościołom człon
kowskim Światowej Rady Kościołów używanie Symbolu nicejskiego bez 
Filioque jako „symbolu ekumenicznego”.

Materiałem roboczym grupy „Wiara Apostolska” były dwa dokumen
ty: Raport z Chambesy (Dokument A) i Raport z Odessy (Dokument B).

W oparciu o te dokumenty, jak również dyskusje i uwagi człon
ków Komisji, opracowano dokument oficjalny Komisji „Wiara i Ustrój” 
zatytułowany „W kierunku wspólnego wyznawania wiary apostolskiej 
dzisiaj”, który został przyjęty jednogłośnie 14 stycznia 1982 r. Doku
ment uznaje Symbol nicejsko-konstantynopolski za wyraz wiary apostol
skiej. Tym samym symbol ten nabiera charakteru ekumenicznego. Usta
lony tekst posługuje się formą liczby mnogiej („Wierzymy”) jako starszą 
i nie używa sformułowania „Filioque”. Tym samym Symbol ten staje 
się wspólnym Wyznaniem Wiary chrześcijan. Tekst dokumentu wymaga 
zatwierdzenia oficjalnego przez Kościoły. Zalecenia dokumentu postu
lują jak najszersze używanie Credo nicejskiego w liturgii, zbadanie jego 
relacji w stosunku do innych Wyznań Wiary, zbadanie teologii Symbolu, 
jego źródeł biblijnych itp. Zakłada to odbycie w przyszłości szeregu 
kolokwiów i konferencji poświęconych temu zagadnieniu. Pogłębione 
badania nad Symbolem Wiiary, a tym samym nad pojęciem tradycji, 
wiary apostolskiej i wyrażania tej wiary dzisiaj, pozwolą rozszerzać 
coraz bardziej wspólną dla całego chrześcijaństwa bazę doktrynalną.

Dyskusje w Limie zakończyły się rozważaniami na temat Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się na 
przełomie lipoa i sierpnia 1983 r. w Vancouver oraz na temat 
budżetu Komisji „Wiara i Ustrój”. 15 stycznia w godzinach wieczor
nych odprawiano Liturgię eucharystyczną (koncelebrowaną przez staro
katolików, anglikanów i protestantów), podczas której wszyscy obecni 
odczytali w języku angielskim Credo nićejsko-konstantynopolskie bez 
Filioque. Liturgia ta stanowiła jednocześnie zakończenie obrad Komisji 
„Wiara i Ustrój” w Limie.
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WSTĘP

Światowa Rada Kościołów jest „społecznością Kościołów, które — 
zgodnie z Pismem Świętym wyznają, że Pan Jezus jest Bogiem i Zba
wicielem i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są po
wołane, ku chwale jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Swiętego,, (Statut).

Rada jest tutaj jasno zdefiniowana. Nie jest ona uniwersalnym auto
rytetem kontrolującym to, w co chrześcijanie powinni wierzyć i co 
powinni czynić. Nie mniej jednak po trzydziestu tylko latach jest już 
znaczną wspólnotą, obejmującą trzysta Kościołów. Kościoły te repre
zentują bogactwo różnorodnych kultur, tradycji, liturgii i wielości 
języków, istniejąc we wszystkich rodzajach systemów politycznych. 
Jednakże są one wszystkie mocno zaangażowane we współpracę w da
waniu chrześcijańskiego świadectwa i służby. Jednocześnie walczą razem
0 zrealizowanie celu widzialnej jedności Kościoła.

Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów startowi teo
logiczną podporę wysiłków Kościołów zmierzających w kierunku jed
ności. Komisja została bowiem zobowiązana przez członków Rady do su
miennej pracy w kierunku zamanifestowania w formie widzialnej jed
ności Kościoła jako daru Boga. Oto dlaczego jasnym celem Komisji jest 
„proklamowanie jedności Kościoła Jezusa Chrystusa i apelowanie do 
Kościołów o uczynienie tej jedności widzialną w jednej wierze i jednej 
wspólnocie eucharystycznej, wyrażającej się w kulcie i wspólnym życiu 
w Chrystusie, aby świat uwierzył” (Statut).

Jeżeli podzielone Kościoły mają osiągnąć widzialną jedność, której po
szukują, to jednym z zasadniczych problemów wstępnych jest uzyskanie 
fundamentalnej zgody co do chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. 
Jest przeto naturalne, że Komisja „Wiara i Ustrój” poświęciła dużo 
uwagi przezwyciężeniu podziałów doktrynalnych właśnie w tych trzech 
kwestiach. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat większość jej konferencji 
miała jedną z tych kwestii w centrum swych dyskusji.

Trzy niżej publikowane teksty są owocem procesu pięćdziesięcioletnich 
poszukiwań, poczynając od pierwszej Konferencji „Wiary i Ustroju” w 
Lozannie w 1927 roku. Materiał został poddany dyskusji i rewizji przez 
Komisję „Wiara i Ustrój” w A*k*rze (1974), Bangalor* (1978) i Limie 
(1982). Między spotkaniami Komisji plenarnej, Komisja stała i Komisja 
pracy nad tekstem dokumentów, pod przewodnictwem brata Maxa 
Thuriana ze wspólnoty Taize, kontynuowały prace redakcyjne.

Te teksty ekumeniczne odzwierciedlają zarówno ciągłe konsultacje, jak
1 nieustanną współpracę z członkami Komisji (zatwierdzonymi przez 
Kościoły) i z samyirti poszczególnymi Kościołami. Piąte Zgromadzenie 
Ogólne ŚRK (Nairobi 1975) zezwoliło rozesłać Kościołom w celu przestu
diowania pierwszy zaaprobowany tekst (seria Faith and Order Nq 73). 
Jest sprawą ważną, że ponad sto Kościołów ze wszystkich regionów 
i wszystkich tradycji nadesłało szczegółowe komentarze. Zostały one 
przeanalizowane podczas konsultacji w Cret-Bćrard w 1977 roku (seria 
Faith and Order Ne 84).

Poszczególne, wyjątkowo trudne problemy, były wspólnie analizowane 
podczas specjalnych konsultacji ekumenicznych poświęconych następu
jącym tematom: „Chrzest dziecd i dorosłych” w Louisville w 1978 roku
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(seria Faith and Order Ns 97), „Episkopś i episkopat” w Genewie w 1979 
(seria Faith and Order N§ 102). Tekst został specjalnie przeanalizowany 
przez przedstawicieli Kościołów prawosławnych w Chambósy w 1979 
roku. W końcu Komisja „Wiara i Ustrój”, autoryzowana ponownie przez 
Komitet Naczelny ŚRK podczas swojej sesji w Dreźnie (1981), przesłała 
zrewidowany dokument (tekst z Limy, 1982) do Kościołów, prosząc
0 oficjalną odpowiedź jako znaczący etap ekumenicznego procesu recep
cji.

Praca ta nie była wyłącznie dziełem Komisji „Wiara i Ustrój”. Trzy 
tematy — chrzest, eucharystia, urząd duchowny — stanowiły przedmiot 
poszukiwań wielu dialogów ekumenicznych. Dwa zasadnicze typy roz
mów między Kościołami, typ dwustronny i typ wielostronny, świadczą, 
że były one wzajemnie się uzupełniające i wzajemnie korzystne. Wska
zują na to wyraźnie trzy sprawozdania Forum o rozmowach dwustron
nych: „koncepcja jedności (1978), „Consensus w sprawie tekstów zgody” 
(1979), „Autorytet i recepcja” (1980) (seria Faith and Order Ne 107). 
W konsekwencji, Komisja „Wiara i Ustrój” w swych własnych poszu
kiwaniach wielostronnych dotyczących tych trzech tematów, starała 
się w miarę możności budować na fundamencie osiągnięć dokonanych 
w toku rozmów dwustronnych. W istocie bowiem jednym z zadań Ko
misji, jest ocena wyników wszystkich usiłowań na rzecz całego ruchu 
ekumenicznego.

Świadectwo Kościołów lokalnych, które już przeszły przez proces jed
noczenia, pomimo podziału wyznaniowego, jest szczególnie ważne dla 
wywodu zawartego w tekście dotyczącym chrztu, eucharystii i urzędu 
kościelnego. Jest rzeczą ważną uznać, że poszukiwanie jedności Kościo
łów lokalnych i poszukiwanie uniwersalnej zgody, są ze sobą ściśle 
powiązane.

Przemiany zachodzące w życiu samych Kościołów są być może, bar
dziej znaczące niż oficjalne studia. Żyjemy w decydującym momencie 
dziejów ludzkości. Kościoły zmierzające ku jedności zadają sobie pytanie, 
jak rozumieją praktykę chrztu, eucharystii i urzędu duchownego w odnie
sieniu do ich misji odnowienia wspólnoty ludzkiej i poszukiwań wzrostu 
sprawiedliwości, pokoju i pojednania. Teksty te niie powinny być oddzie
lane od zbawczej i wyzwoleńczej misji Chrystusa we współczesnym świę
cie.

W wyniku studiów biblijnych i patrystycznych, odnowy liturgicz
nej i potrzeby składania wspólnego świadectwa zrodziła się braterska 
wspólnota ekumeniczna przekraczająca często granice wyznaniowe, w 
której to wspólnocie stare różnice są widziane dzisiaj w nowym świetle. 
Przeto, chociaż język tych tekstów jest jeszcze bardzo klasyczny, usiłu
jąc przezwyciężyć historyczne kontrowersje, to ma jednak intencję wy
raźnie współczesną w powiązaniu ze współczesnym kontekstem. Ten 
duch da z pewnością asumpt do nowych sformułowań tekstu w różnych 
konwencjach językowych naszej epoki.

Dokąd te poszukiwania nas zaprowadziły? Jak zaznaczono to w tekście 
z Limy, osiągnęliśmy już znaczny poziom zgody. Oczywiście, „consensus” 
nie jest jeszcze całkowity, jeśli mamy go tutaj rozumieć jako przeżycie
1 wyrażenie wiary koniecznej dla zrealizowania i utrzymania widzialnej 
jedności Kościoła. Taki consensus jest zakorzeniony we wspólnocie zało
żonej na Chrystusie i zaświadczonej przez apostołów. Będąc darem 
Ducha, realizuje się on jako wspólne przeżycie zanim we wspólnym wy
siłku nie przyoblecze się w moc słowa. Całkowity consensus powinien być



24 Chrzest  —  Eucharystia  —  Kapłaństwo

proklamowany tylko wtedy, gdy Kościoły osiągną punkt, w którym mogą 
one żyć i działać razem w jedności.

Wszelako na drodze ku widzialnej jedności, Kościoły będą musiały 
przejść przez różne etapy. Na Kościoły spłynęło nowe błogosławieństwa 
poprzez wzajemne wsłuchiwanie się w siebie i powrót do pierwotnych 
źródeł, czyli do „Tradycji Ewangelii poświadczonej w Piśmie, przeka
zanej w Kościele i przez Kościół, w mocy Ducha Świętego” (Światowa 
Konferencja „Wiary i Ustroju”, 1963).

Poprzez zaniechanie sporów z przeszłości, Kościoły są u początku od
krywania licznych d wielce obiecujących zbieżności, w przekonaniu 
i perspektywach, które podzielają. Te zbieżności dają przekonanie, że 
pomimo wielu różnic w sformułowaniach teologicznych, Kościoły mają 
wiele wspólnego w samym rozumieniu wiary. Tekst zmierza więc w re
zultacie do tego, aby być wiernym odbiciem wspólnej tradycji chrześci
jańskiej w zasadniczych elementach chrześcijańskiej wspólnoty. W pro
cesie wspólnego wzrastania, ze wzajemnym zaufaniem, Kościoły powinny 
zwiększać zakres zbieżności doktrynalnych, etap po etapie, aż do chwi
li gdy będą mogły razem zadeklarować, iż żyją one we wspólnocie, w 
ciągłości z apostołami i z nauką Kościoła powszechnego.

Tekst z Limy zawiera znaczące zbieżności teologiczne, które Komisja 
„Wiara i Ustrój” rozpoznaje i formułuje. Ci, którzy wiedzą, jak bardzo 
Kościoły różniły się w doktrynie i praktyce chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego, mogą oceniać znaczenie stopnia zgody tutaj zaznaczonej. 
Praktycznie wszystkie tradycyjne wyznania uczestniczą w pracach Ko
misji d teologowie tradycji tak bardzo różnych mówią w pewnej harmonii
0 chrzcie, eucharystii i urzędzie duchownym, co jest bez precedensu we 
współczesnym ruchu ekumenicznym. Należy ze szczególną uwagą odnoto
wać fakt, że w pracach Komisji uczestniczą na pełnych prawach teo
logowie Kościoła rzymskokatolickiego i (innych Kościołów, które nie na
leżą do ŚRK.

Oceniając krytyczne teksty, należy przede wszystkim dobrze zrozumieć 
podstawową intencję członków Komisji. Czytelnik nie powinien ocze
kiwać, że znajdzie pełny wykład teologiczny na temat chrztu, eucha
rystii i urzędu duchownego. Nie byłoby to ani właściwe, ani poszu
kiwane. Uzgodniony tekst koncentruje się intencjonalnie na tych aspek
tach tematu, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z proble
mem wzajemnego uznania prowadzącego do jedności. Zasadniczy tekst 
wskazuje na poważne zbieżności teologiczne, a dołączone do niego ko
mentarze wskazują albo na przezwyciężone różnice historyczne, albo 
na punkty kontrowersyjne, w których należy jeszcze poszukiwać pojed
nania.

W świetle powyższych wywodów Komisja „Wiara i Ustrój” prezentuje 
obecnie Kościołom tekst z Limy 1982 roku. Czynimy to z głębokim 
przekonaniem, bowiem osiągnęliśmy większą świadomość naszej jedności 
w Ciele Chrystusa. Znaleźliśmy rację naszej radości w odkrywaniu bo
gactwa naszego wspólnego dziedzictwa w Ewangelia. Wierzymy, że Duch 
Święty prowadzi nas aż do tego momentu, kairos ruchu ekumenicznego, 
gdy Kościoły niefortunnie podzielone, staną się zdolne do przywrócenia 
zasadniczej zgody teologicznej. Wierzymy, że poważny postęp jest możli
wy, jeżeli w naszych Kościołach wykażemy się wystarczającą odwagą
1 wyobraźnią, aby przyjąć dar jedności, jakiego udziela nam Bóg.

Kościoły zostały poproszone o możliwie największe zaangażowanie
Ludu Bożego, na wszystkich poziomach życia Kościoła, w procesie ducho
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wej recepcji tego tekstu, jako oznakę ich zaangażowania ekumenicznego. 
Szczegółowe sugestie dotyczące zastosowania tego tekstu w kulcie, 
świadectwie i refleksji Kościołów, są podane w aneksie.

Komisja ,,Wiara i Ustrój” z należytym szacunkiem prosi obecnie 
wszystkie Kościoły o przygotowanie oficjalnej odpowiedzi na ten tekst, 
na właściwym najwyższym szczeblu władzy każdego Kościoła, Rady, Sy
nodu, Konferencji lub Zgromadzenia, czy też innych instytucji. W celu 
ułatwienia procesu recepcji, Komisja pragnie dowiedzieć się możliwie 
najbardziej dokładnie:
— do jakiego stopnia Kościół wasz może rozpoznać w tym tekście wiarę 

Kościoła kształtowaną na przestrzeni wieków;
— jakie wnioski może wasz Kościół wyciągnąć z tego tekstu dla sto

sunków i dialogu z innymi Kościołami, szczególnie z Kościołami, 
które również rozpoznają ten tekst jako wyraz wiary apostolskiej;

— jakie wskazówki może wasz Kościół wyciągnąć dla siebie z tego 
tekstu w sprawach tyczących się jego życia i jego świadectwa na 
płaszczyźnie kultu, wychowania, etyki i duchowości;

— jakie sugestie Kościół wasz może poczynić dla dalszej pracy Komisji 
„Wiara i Ustrój” w tym, co dotyczy stosunku między tekstem 
o chrzcie, eucharystii i urzędzie kościelnym, a projektem wielofa
zowych poszukiwań na temat: „Wspólne wyznanie wiary apostolskiej 
dzisiaj”.

Intencją naszą jest porównanie wszystkich oficjalnych odpowiedzi, 
opublikowanie rezultatów i przeanalizowanie ich implikacji ekumenicz
nych dla Kościołów, w czasie przyszłej Światowej Konferencji Komisji 
„Wiara i Ustrój”.

Wszystkie odpowiedzi na powyższe kwestie prosimy nadesłać przed 
31 grudnia 1984 roku do sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” S.R.K., 
150 route de Ferney, 1211 Geneve 20, Suisse.

William H. Lazareth Nikos Nissiotis
Dyrektor Sekretariatu Moderator Komisji
Komisji „Wiara i Ustrój” Wiara i Ustrój”



CHRZEST

I. Ustanowienie chrztu
1. Chrzest chrześcijan ma swój fundament w posługiwaniu Jezusa 
z Nazaretu, w jego śmierci i zmartwychwstaniu. Jest on wcieleniem 
się w Chrystusa, Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego; jest on 
wejściem w Nowe Przymierze między Bogiem i jego ludem. Chrzest 
jest darem Boga i jest udzielany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Sw. Mateusz podaje, że Zmartwychwstały Pan posyłając swych uczniów 
w świat, polecił im chrzcić (Mt 28, 18—20). Powszechna praktyka chrztu 
dokonywanego przez Kościół apostolski, od pierwszych dni, jest poświad
czona w Listach Nowego Testamentu, w Dziejach Apostolskich i w dzie
łach Ojców. Dzisiaj Kościoły kontynuują tę praktykę jako ryt zaanga
żowania względem Pana, który rozdaje swoją łaskę ludowi.

II. Znaczenie chrztu
2. Chrzest jest znakiem nowego życia w Jezusie Chrystusie. Jednoczy 
on ochrzczonego z Chrystusem i swoim ludem. Pisma Nowego Testa
mentu i liturgia Kościoła rozwijają znaczenie chrztu, poprzez użycie 
różnorakich obrazów wyrażających bogactwo Chrystusa i darów Jego 
zbawienia. Obrazy te pozostają czasem w relacji z symbolicznym uży
ciem wody w Starym Testamencie. Chrzest jest uczestnictwem w śmierci 
i zmartwychwstaniu Chrystusa (Rz 6, 3—5; Kol 2,12); oczyszczeniem 
grzechu (IKor 6,11); nowymi narodzinami (J 3,5); oświeceniem przez 
Chrystusa (Ef 5,14); zmianą szat w Chrystusie (Ga 3,27); odnowieniem 
przez Ducha (Tt 3,5); doświadczeniem ocalenia ze zniszczenia (1P 3,20— 
—21); wyjściem z niewoli (IKor 10,1—2); wyzwoleniem mającym na 
celu odnowę ludzkości, w której byłyby pokonane bariery płci, rasy 
i sytuacji socjalnych (Ga 3,27—28; IKor 12,13). Obrazy są rozliczne, ale 
rzeczywistość jest jedna.
A. Uczestnictwo w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa

3. Chrzest oznacza uczestniczenie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa. Jezus zstąpił do Jordanu i został ochrzczony, w soli
darności z grzesznikami, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość (Mt 3,15). 
Ten chrzest prowadził Jezusa na drodze Cierpiącego Sługi, okazanej przez 
Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Mk 10,38—40; 45). Przez chrzest
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chrześcijanie są zanurzeni w wyzwoleńczej śmierci Chrystusa, w której 
są pogrzebane ich grzechy, a „Stary Adam” dzieli ukrzyżowanie z Chrys
tusem i skruszona jest moc grzechu. Przeto ochrzczeni nie są już więcej 
niewolnikami grzechu, ale wolnymi. Całkowicie włączeni w śmierć. 
Chrystusa, są oni pogrzebani wraz z Nim i zmartwychwstali, tutaj i teraz, 
w nowe życie, w mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ufni, że 
będą również pewnego dnia zjednoczeni z Nim w zmartwychwstaniu 
podobnym do Jego (Rz 6,3—11; Kol 2,13;3,1; Ef 2,5—6).

B. Nawrócenie, przebaczenie, oczyszczenie

4. Chrzest, który daje chrześcijanom uczestnictwo w misterium śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, implikuje wyznanie grzechów i nawróce
nie serca. Już chrzest praktykowany przez Jana był chrztem nawróce
nia w celu darowania grzechów (Mk 1,4). Nowy Testament podkreśla 
implikacje etyczne chrztu, przedstawiając go jako ablucję, która obmy
wa ciało czystą wodą, oczyszczenie serca ze wszystkich grzechów i akt 
usprawiedliwienia (Hbr 10,22; 1P 3,21; Dz 22,16; 1 Kor 6,11). Przeto 
ochrzczeni są rozgrzeszeni, oczyszczeni i uświęceni przez Chrystusa; 
otrzymali oni nowe ukierunkowanie etyczne pod kierunkiem Ducha 
Świętego, który czyni ich uczestnikami doświadczenia chrzcielnego.

C. Dar Ducha

5. Duch Święty bierze udział w życiu człowieka, przed, podczas i po 
chrzcie. Jest to ten sam Duch, który objawił Jezusa jako Syna (Mk 1,10— 
—11) i który dał swą moc uczniom, jak również jedność w Pięćdziesiąt
nicy (Dz Ap 2). Bóg wylewa na każdego ochrzczonego namaszczenie 
przyobiecanego Ducha Świętego, znaczy go swym namaszczeniem i kła
dzie w sercu zadatek ich dziedzictwa jako dzieci Bożych. Duch Święty 
ożywia życie wiary w sercach aż do finalnego wyzwolenia, gdy wezmą 
w posiadanie ich dziedzictwo, w głoszeniu chwały Boga (2Kor 1,21— 
—22; 1,13—14).

D. Włączenie się w Ciało Chrystusa

6. Chrzest celebrowany w posłuszeństwie naszemu Panu, jest znakiem 
i źródłem naszego wspólnego zaangażowania uczniów. Podczas swego 
własnego chrztu chrześcijanie są wprowadzani w jedności z Chrystusem, 
z każdym chrześcijaninem i z Kościołem wszystkich czasów i wszystkich* 
miejsc. Nasz wspólny chrzest, który jednoczy nas z Chrystusem w wie
rze jest więc fundamentalną więzią jedności. Jesteśmy jednym ludem 
i jesteśmy wezwani do wyznawania i służenia jedynemu Panu, na każ
dym. miejscu i w całym świecie. Jedność z Chrystusem w której uczest
niczymy przez chrzest, ma ważne implikacje dla jedności chrześcijan: 
„Jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich...” (Ef 4,4—6). Gdy 
jedność chrzcielna urzeczywistnia się w Kościele, który jest jeden święty, 
katolicki i apostolski, autentyczne świadectwo chrześcijańskiej powinno 
być dawane w miłości Boga, który leczy i jedna. Oto dlaczego nasz 
jeden chrzest w Chrystusie jest wezwaniem skierowanym do Kościołów, 
aby przezwyciężyły swe podziały i widzialnie zamanifestowały swoją 
wspólnotę.
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Komentarz

Kiedy Kościoły nie są zdolne rozpoznać, że ich różne praktyki chrztu 
są jednak uczestnictwem w jednym jedynym chrzcie i kiedy pozostają* 
podzielone pomimo wzajemnego uznania chrztu, dają tym dramatyczny 
obraz podzielonego świadectwa Kościoła. Kiedy Kościoły akceptują w 
pewnych miejscach i czasach fakt, że różnice płci, rasy i sytuacji spo
łecznej dzielą Ciało Chrystusa, podważa to autentyzm chrzcielnej jed
ności wspólnoty chrześcijańskiej (Ga 3, 27—28) i naraża na szwank 
jego świadectwo. Potrzeba odnalezienia jedności chrztu tkwi w sercu 
pracy ekumenicznej; jest ona jednakowo centralna dla życia autentycz
nej wspólnoty w łonie wspólnot chrześcijańskich.
E. Znak Królestwa
7. Chrzest jest otwarciem na rzeczywistość nowego życia danego w tym 
świecie, i sprawcą uczestnictwa we wspólnocie Ducha Świętego. Jest 
on znakiem Królestwa Bożego i życia świata przyszłego. Dzięki darowi 
wiary, nadziei i miłości, chrzest posiada dynamism, który dotyka całego 
życia, rozciąga się na wszystkie narody i antycypuje dzień, w którym 
wszystkie narody będą wyznawały, że Jezus Chrystus jest Panem w 
chwale Boga Ojca.
III. Chrzest i wiara
8. Chrzest jest jednocześnie darem Boga i naszą ludzką odpowiedzią 
na ten dar. Dąży do wzrostu ku dojrzałości, do miary wielkości według 
pełni Chrystusa (Ef 4,13). Wszystkie Kościoły uznają konieczność wiary, 
aby otrzymać zbawienie, zawierające się i przejawione w chrzcie. Oso
bowe zaangażowanie jest konieczne, aby być odpowiedzialnym członkiem 
Ciała Chrystusa.
9. Chrzest nie jest jedynie chwilowym doświadczeniem, ale zawiera! 
wzrost całego życia we wspólnocie Chrystusa. Ochrzczeni są wezwani 
do stawania się odbiciem chwały Pana, do przemienienia się w tym 
obrazie z chwałą zawsze największą, przez moc Ducha Świętego (2Kor 
3,18). Życie chrześcijanina jest w sposób konieczny ciągłą walką, lecz 
także ciągłym doświadczeniem łaski. W tej nowej relacji ochrzczeni żyją 
dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i świat, który On kocha, cały oczekuje 
w nadziei objawienia nowego stworzenia Boga i czasu, gdy Bóg stanie 
się wszystkim we wszystkich (Rz 8,18—24; 1 Kor 15,22—28; 49—57).
10. Wzrastając w życiu wiary ochrzczeni wierni okazują, że ludzkość 
może być odnowiona i wyzwolona. Stanowią oni wspólnotę odpowiedzial
na tutaj i teraz, aby dać wspólne świadectwo Ewangelii Chrystusa, 
wyzwoliciela wszystkich ludzi. Kontekstem tego wspólnego świadectwa 
jest Kościół'i świat. W tej wspólnocie świadectwa i służby chrześcijanie 
odnajdują pełne znaczenie jedności chrztu jako daru Boga dla swego 
ludu. Równocześnie wyznają oni, że chrzest w śmierci Chrystusa ma 
implikacje etyczne, które nie tylko wołają o indywidualne uświęcenie, 
lecz również angażują chrześcijan do walki o realizację woli Boga we 
wszystkich dziedzinach życia (Rz 6,9nn; Ga 3,26—28; 1P 2,21—4,6).

IV. Praktyka chrztu
A. Chrzest dorosłych i chrzest dzieci
11. Jest rzeczą możliwą, że chrzest dzieci był praktykowany w czasach 
apostolskich, ale chrzest po osobistym Wyznaniu Wiary jest formą wy
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raźniej poświadczoną w tekstach Nowego Testamentu. W ciągu dziejów 
praktyka chrztu rozwijała się według różnych form. Pewne Kościoły 
chrzczą dzieci przedstawione przez rodziców lub osoby odpowiedzialne 
z a ich kształcenie w i z  Kościołem, według wiary chrześcijańskiej, 
inne Kościoły praktykują wyłącznie chrzest wiernych zdolnych do uczy
nienia osobistego Wyznania Wiary. Pewne Kościoły zalecają, aby nowo- 
narodzeni lub dzieci były obecne i błogosławione podczas nabożeństwa, 
które zwykle zawiera akt dziękczynienia za dar dla dziecka, a także' 
zobowiązania składanego przez matkę i ojca, że będą chrześcijańskimi 
rodzicami. Wszystkie Kościoły chrzczą wierzących, którzy przychodząc 
z innych religii lub niewiary, przyjmują wiarę chrześcijańską i uczestni
czą w nauczaniu katechetycznym.
12. Chrzest dorosłych i chrzest dzieci dokonują się na łonie Kościoła 
jako wspólnoty wiary. Kiedy odpowiedzialny wierzący jest chrzczony, 
osobiste Wyznanie Wiary stanowi integralną część obrządku chrztu. 
Kiedy chrzczone jest dziecko da ono osobistą odpowiedź w późniejszym 
okresie swego życia. W obu wypadkach ochrzczony powinien wzrastać 
w rozumieniu wiary. W przypadku ochrzczonych, którzy osobiście wyz
nają wiarę, zawsze jest wymagane kontynuowanie wzrostu osobistej 
odpowiedzi w wierze. W wypadku dzieci wyznanie osobiste jest ocze
kiwane nieco później; wychowanie chrześcijańskie jest zorientowane w 
kierunku rozwoju takiego wyznania. Każdy chrzest jest oparty na wier
ności Chrystusowi aż do śmierci i głosi tę wierność. Umieszczony jest 
on w sercu życia i wiary Kościoła oraz objawia wierność Boga, będącą 
fundamentem całego życia w wierze. Podczas każdego chrztu cała wspól
nota potwierdza na nowo swoją wiarę w Boga i zobowiązuje się stworzyć 
ochrzczonemu klimat świadectwa i służby. Chrzest musi więc zawsze 
być celebrowany i wyjaśniany w ramach wspólnoty chrześcijańskiej.

Komentarz

Kiedy używa się wyrażeń „chrzest dzieci” i „chrzest dorosłych” na
leży wiedzieć, że jest istotna różnica między tymi, którzy chrzczą ze 
względu na wiek i tymi, którzy chrzczą wyłącznie wierzących zdolnych 
samodzielnie wygłosić Wyznanie Wiary. Jednak różnica między chrztem 
dzieci i chrztem dorosłych okazuje się mniejsza, przy rozpatrywaniu 
obu tych form chrztu, jako zakładających inicjatywę Boga w Chrystu
sie i jako wyraz wiary w łonie wspólnoty wierzących.

Praktyka chrztu dzieci silnie akcentuje wspólnotowy charakter wiary 
oraz wiarę, którą dzieci dzielą z rodzicami. Dziecko rodzi się w świecie 
rozbitym i dzieli to rozbicie. Chrzest powierza dziecku wezwanie i obiet
nicę Ewangelii. Osobista wiara chrzczonego i jego wierne uczestnictwo 
w życiu Kościoła są zasadniczymi warunkami pełnej owocności chrztu.

Praktyka chrztu dorosłych podkreśla wyraźnie wyznanie wiary przez 
osobę, która we wspólnocie wiary i poprzez tę wspólnotę odpowiada 
na łaskę Boga i prosi o chrzest. Obie formy chrztu wymagają identycz
nej odpowiedzialnej postawy dotyczącej chrześcijańskiego wychowania? 
Odkrycie stałego charakteru formacji chrześcijańskiej może ułatwić wza
jemną akceptację różnych praktyk inicjacyjnych.

W pewnych Kościołach, które łączą obie tradycje, chrztu dzieci i chrztu 
dorosłych, możliwe jest ich rozważanie jako alternatywy wejścia do 
Kościoła, z jednej strony jako formę, w której chrzest otrzymany w 
dzieciństwie pociąga później za sobą wyznanie wiary, z drugiej zaś
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strony jako formę, w której chrzest dorosłych idzie w ślad za przedsta
wieniem i błogosławieństwem w dzieciństwie. Przykład ten zaprasza inne 
Kościoły do podjęcia odpowiedzialnej decyzji, gdy nie mogą one roz
poznać alternatyw.ekwiwalentnych w swych wzajemnych relacjach i ne
gocjacjach jedności między Kościołami.
13. Chrzest jest aktem, który nie może być powtarzany. Należy odrzu
cić wszelkie praktyki, które mogą być interpretowane jako „rebaptyza- 
cja”.

Komentarz

Kościoły, które obstawały przy im właściwej formie chrztu lub które 
miały poważne zastrzeżenia, co do autentyczności sakramentów i urzędu 
duchownego innych Kościołów, wielokrotnie domagały się przyjęcia 
chrztu od osób przychodzących z innych tradycji eklezjalnych przed 
wstąpieniem w pełne członkostwo wspólnoty. Skoro Kościoły docho
dzą do wzajemnego większego zrozumienia i akceptują siebie nawzajem, 
skoro wchodzą one w szerokie relacje świadectwa i służby, to winny 
się powstrzymać od wszelkiej praktyki, podważającej integralność sa
kramentalną innych Kościołów lub naruszającej regułę niepowtarzal
ności sakramentu chrztu.

B. — Chrzest — namaszczenie — konfirmacja

] 4. W zbawczym dziele Boga misterium paschalne śmierci i zmartwych
wstania Chrystusa jest nierozdzielnie związane z darem Pięćdziesiątnicy 
Ducha Świętego. Również uczestnictwo w śmierci i w zmartwychwstaniu 
Chrystusa jest nierozdzielnie związane z przyjęciem Ducha. Chrzest 
w jego pełnym znaczeniu oznacza i wypełnia jedno i drugie.

Chrześcijanie różnią się w swym rozumieniu miejsca znaku daru 
Ducha. Przekazanie Ducha było łączone z różnymi gestami. Dla niektó
rych jest to ryt samej wody. Dla innych jest to namaszczenie krzyżmem 
i (lub) nałożenie rąk, co liczne Kościoły nazywają konfirmacją. Dla in
nych jeszcze są to te trzy ryty razem, ponieważ przyjmują, że Duch 
działa poprzez każdy obrzęd. Wszyscy są zgodni, że chrzest chrześcijań
ski jest chrztem z wody i z Ducha Świętego.

Komentarz

(a) W pewnych tradycjach przyjmuje się, że jak chrzest upodabnia 
nas do Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego, 
tak przez namaszczenie chrześcijanie otrzymują dar Ducha Pięćdziesiąt
nicy od Syna, który otrzymał namaszczenie.

(b) Jeżeli chrzest jako włączenie się w Ciało Chrystusa, zbliża nas 
poprzez własną naturę do wspólnoty eucharystycznej w Ciele i Krwi 
Chrystusa, to rodzi się pytanie, dlaczego oddzielny ryt miałby być do
dany między chrzest i przyjęcie komunii. Kościoły, które chrzczą dzieci 
lecz odmawiają im komunii eucharystycznej przed tym rytem, winny 
postawić sobie pytanie, czy w pełni oceniają i akceptują konsekwencje 
chrztu.

(c) Chrzest winien być nieustannie potwierdzany. Formą najbardziej 
naturalną takiego ponownego potwierdzenia jest celebracja Eucharystii.
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Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych może także w pewnych wypadkach 
mieć miejsce jako celebracja coroczna misterium paschalnego, a także 
podczas chrztu innych osób.

C. W kierunku wzajemnego uznania chrztu

15. Kościoły są coraz bardziej zdolne do wzajemnego uznania chrztu 
jako jedynego chrztu Chrystusa, gdy kandydat wyznał Jezusa Chrystusa 
jako Pana lub w wypadku chrztu dziecka gdy to wyznanie było uczy
nione przez Kościół (rodzice, opiekunowie, chrzestni i wspólnota) i po
twierdzone później w wienze osobistej i zaangażowaniu. Wzajemne uzna
nie chrztu jest oczywistym ważnym znakiem i środkiem wyrażania jed
ności chrzcielnej danej w Chrystusie. Wszędzie gdzie jest to możliwe, 
Kościoły winny wyrażać w sposób wyraźny wzajemne uznanie chrztu.
16. Celem przezwyciężenia różnic ci, którzy praktykują chrzest dorosłych 
i ci, którzy chrzczą dzieci, winni przemyśleć pewne aspekty sposobu swe
go postępowania. Pierwsi winni szukać bardziej wyraźnego uwypuklenia 
faktu, że dzieci są pod opieką łaski Boga. Drudzy winni powstrzymać 
się od praktykowania chrztów bez wstępnego rozpoznania i poważniej 
potraktować swoją odpowiedzialność za wychowanie dzieci ochrzczonych, 
w celu zaangażowania dorosłych dla Chrystusa.

V. Celebrowanie chrztu

17. Chrzest jest celebrowany z wody w imię Ojca, Syna i Ducha Świę
tego.
18. W celebracji chrztu wartość symboliczna wody powinna być trakto
wana z powagą i nie powinna być minimalizowana. Akt zanurzenia może 
wyrażać w sposób konkretny fakt, że w chrzcie chrześcijanin partycypuje 
w śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Chrystusa.

Komentarz

W pewnych tradycjach teologicznych użycie wody, wszystkie pozy
tywne skojarzenia z życiem i błogosławieństwem, oznaczają kontynu
ację między starym i nowym stworzeniem, okazując zarazem znaczenie 
chrztu nie tylko dla ludzi, lecz również dla całego kosmosu. Jednocześnie 
użycie wody oznacza oczyszczenie stworzenia, śmierć wszystkiego co 
jest negatywne i destruktywne w święcie: ci, którzy są ochrzczeni 
w Ciele Chrystusa, są uczestnikami nowego bytu.
19. Jak to miało miejsce w pierwszych wiekach, dar Ducha w chrzcie 
może być oznaczany w różny sposób: na przykład poprzez znak nałoże
nia rąk i przez namaszczenie lub chryzmację. Znak krzyża przywołuje 
symbol źródła Ducha obietnicy, znak eschatologiczny i zadatek ostatecz
nego dziedzictwa w Królestwie Boga (Ef 1,13—14). Odkrycie tych kon
kretnych znaków może pogłębiać liturgia.
20. W pełnej liturgii chrztu winniśmy odnaleźć conajmniej elementy 
następujące: przyzwanie Ducha Świętego; wyrzeczenie się zła; wyznanie 
wiary w Chrystusa i w Trójcę Świętą; użycie wody; deklaracja, że 
osoby ochrzczone przyjęły nową tożsamość jako synowie i córki Boga 
oraz jako członkowie Kościoła wezwani do dawania świadectwa Ewan
gelii. Pewne Kościoły uważają, że inicjacja chrześcijańska nie jest cał-
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ko wita bez daru Ducha Świętego danego podczas chrztu i bez uczestnic
twa w komunii.
21. W ramach obrzędu chrzcielnego trzeba, aby sens chrztu został wy
jaśniony zgodnie z Pismem jako uczestnictwo w śmierci i zmartwych
wstaniu Chrystusa, nawrócenie, przebaczenie i oczyszczenie, dar Ducha, 
włączenie w Ciało Chrystusa i znak Królestwa.

Komentarz
Prowadzone dyskusje wskazują, że trzeba by zwrócić większą uwagę 

na nieporozumienia wynikające z kontekstu społeczno-kulturowego, w 
jaki wpisuje się chrzest.

(a) W pewnych częściach świata zwyczaj nadawania chrzczonemu 
imienia w trakcie liturgii chrzcielnej prowadzi do zamętu między chrztem 
i lokalnymi zwyczajami nadawania imienia. To pomieszanie jest szcze
gólnie smutne, jeżeli w kulturach o przewadze elementów niechrześci
jańskich ochrzczeni muszą przyjmować imiona chrześcijańskie, które nie 
są zakorzenione w ich tradycji kulturowej. Wypracowując swoją dyscy
plinę chrzcielną, Kościoły muszą być uważne w kładzeniu akcentu na 
prawdziwym znaczeniu chrztu w celu uniknięcia tego, że ochrzczeni 
będą niepotrzebnie oddaleni od swej lokalnej kultury przez nadanie im 
obcych imion. Imię otrzymane w swej własnej kulturze zakorzenia 
ochrzczonego w tej właśnie kulturze, a jednocześnie okazuje uniwersal
ność chrztu włączającego do Kościoła jednego, świętego, katolickiego 
d apostolskiego, który rozciąga się na wszystkie narody ziemi.

(b) W wielu Kościołach większościowych, europejskich i północno
amerykańskich, często praktykuje się chrzest dzieci bez żadnego wy
różnika. Nie przyczynia się to do chęci uznawania ważności tego chrztu 
przez Kościoły praktykujące chrzest dorosłych; winno to prowadzić do 
bardziej krytycznej refleksji na temat znaczenia chrztu w łomie tychże 
Kościołów.

(c) Niektóre Kościoły afrykańskie praktykują chrzest Ducha Świę
tego bez wody, przez nałożenie rąk, uznając w całej rozciągłości chrzest 
innych Kościołów. Konieczne jest studium dotyczące tej praktyki i jej 
relacji z chrztem z wody.
22. Normalnie chrzest jest celebrowany przez ordynowanego duchow
nego, ale w określonych warunkach mogą także chrzcić inne upoważ
nione osoby.
23. Ponieważ chrzest jest szeroko powiązany z życiem wspólnotowym 
i z kultem Kościoła, powinien być celebrowany podczas publicznych 
nabożeństw, w czasie których członkowie wspólnoty przypominają sobie 
własny chrzest, przyjmują ochrzczonych do swej braterskiej wspólnoty 
i angażują się w ich kształtowanie w wierze chrześcijańskiej. Jak to 
praktykował starożytny Kościół, wielkie święta Wielkanocy, Zielonych 
Świąt i Epifanii, nadają się najbardziej do celebracji chrztu.

Tłum . ks. Henryk Paprocki



KONSULTACJA KONFERENCJI 
KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH NA TEMAT: 
„ŻYCIE DUCHOWE, EKOLOGIA I POKÓJ”

Pierwsza konsultacja nowego programu studiów Konferencji Kościołów 
Europejskich, który został opracowany w marcu 1981 r. w Cardiff, 
odbyła się na zaproszenie Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego od 
22 do 26 marca 1982 r. w Instytucie Teologicznym Uniwersytetu w Bu
kareszcie. W konsultacji tej, zatytułowanej: „Westchnienie stworzenia — 
chrześcijanie Europy w poszukiwaniu odpowiedzialności dzisiaj,,) wzięło 
udział ok. 60 przedstawicieli Kościołów członkowskich KKE z 19 krajów. 
Z Polski w obradach uczestniczył doc. dr hab. Jan Anchimiuk z Pol
skiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kośoiół Rzymskoka
tolicki był reprezentowany oficjalnie przez przedstawicieli Rady Kon
ferencji Episkopatów Europy.

Praca przebiegała w trzech grupach roboczych w oparciu o następujące 
podtematy:
a) „O nowy styl życia — przeciw rozdziałowi życia duchowego i od
powiedzialności za świat”;
b) „O nowy stosunek chrześcijan do całego stworzonego świata — 
przeciw niszczycielskiej eksploatacji natury”;
c) „O aktywny wkład chrześcijan do sprawy pokoju dzisiaj — przeciw 
rezygnacji i odwracaniu się od świata politycznego”.

Celem konsultacji było zbadanie możliwości przezwyciężenia dualizmu 
cechującego stosunek chrześcijan do Boga, natury i społeczeństwa. 
Uczestnicy wyrazili pogląd, że dynamiczne zejście Ducha Świętego na 
Chrystusa może stanowić bazę pogłębionego stosunku między życiem 
duchowym a odpowiedzialnością za świat. Podkreślili, że westchnienie 
stworzenia jest wynikiem działania Ducha Świętego, który jednoczy 
człowieka i naturę w jedną wspólnotę cierpienia i nadziei. I wreszcie, 
stwierdzili, że każdy dualizm między rezygnacją a aktywnym wkładem 
do pokoju trzeba przezwyciężyć przez zdecydowaną postawę Kościołów 
wobec niebezpieczeństwa wojny nuklearnej, która zagraża naszej piane-
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cie. Uczestnicy konsultacji wezwali Kościoły europejskie do popierania 
każdej inicjatywy na rzecz jednostronnego rozbrojenia, które może do
prowadzić do odprężenia i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. 
Sprawozdania sekcyjne zawierają praktyczne zalecenia dla życia i pracy 
misyjnej Kościołów w tym zakresie.

Konsultację w Bukareszcie otworzył w imieniu KKE jej sekretarz 
generalny — ks. dr Glen Garfield Williams. Wprowadzenia do dyskusji 
dokonał sekretarz ds. studiów KKE — prof. Dumitru Popescu. Referaty, 
które służyły jako podstawa dyskusji w grupach roboczych, wygłosili: 
prof. Dumitru Staniloae (Rumunia), prof. Günter Altner (RFN) i prof. 
Enda McDonagh (Irlandia). Uczestników przyjął patriarcha Rumuńskiego 
Kościoła Prawosławnego — Justyn. Była to pierwsza konsultacja stu
dyjna KKE w Rumunii.

Konferencja Kościołów Europejskich istnieje od 1959 r., aktualnie 
zrzesza 114 Kościołów — prawosławnych, anglikańskich, starokatolic
kich i protestanckich z 27 krajów Europy. Współpraca KKE z Radą 
Konferencji Episkopatów Europy została zinstytucjonalizowana na po
czątku lat siedemdziesiątych przez utworzenia najpierw Wspólnej Grupy 
Studyjnej, a potem Wspólnego Komitetu, który w ostatnich latach zor
ganizował dwa spotkania europejskie z udziałem licznych przedstawi
cieli obu stron.



Ks. HENRYK PAPROCKI

DIALOG PRAW O SŁAW N O — LUTERAŃSKI

Seminarium Teologiczne „Luter i reformacja niemiecka w perspektywie 
ekumenicznej”
Chambesy, 24 kwietnia — 31 maja 1982 roku

Poczynając od lat pięćdziesiątych bieżącego stulecia Kościoły prawo
sławne — Konstantynopolski, rosyjski, rumuński i bułgarski, powadziły 
oddzielnie dwustronne dialogi z różnymi Kościołami luterańskimi. W 1968 
reku uczestnicy IV Panprawosławnej Konferencji w Chambesy (Szwaj
caria) podkreślili pożytek płynący ze wzajemnych dwustronnych kontak
tów z Kościołami luterańskimi oraz wyrazili życzenie, aby przygotować 
dialog luterańsko-prawosławny z udziałem wszystkich Kościołów prawo
sławnych. W 1976 roku na adres Światowej Federacji Luterańskiej 
skierowano zaproszenie do wzajemnego przygotowania takiego dialogu. 
Pierwsze spotkanie mieszanej Komisji prawosławno-luterańskiej odby
ło się w dniach od 27 sierpnia do 4 września 1981 roku w Espoo koło 
Helsinek (Finlandia).

Celem pogłębienia prowadzonego dialogu teologicznego, Centrum pra
wosławne patriarchatu ekumenicznego zorganizowało w bieżącym roku 
seminarium teologiczne poświęcone wyłącznie problemom luteranizmu. 
W seminarium wzdęli udział przedstawiciele wszystkich Kościołów pra
wosławnych oraz teologowie z Kościołów luterańskiego, kalwińskiego 
i katolickiego.

Bezpośrednim więc powodem zorganizowania seminarium było ugrun
towanie prowadzonego obecnie dialogu teologicznego z luteranami, ale 
także uczczenie przypadającej w 1983 roku 500 rocznicy urodzin Marcina 
Lutera (1483—1546). Rocznicę tę w Chambćsy czcili wspólnie prawo
sławni i luteranie.

Praca uczestników seminarium polegała na słuchaniu wykładów te
matycznych i uczestniczeniu w związanych z nimi dyskusjach teolo
gicznych. Od 26 kwietnia do 30 kwietnia wykłady oraz seminarium 
na temat „Marcin Luter, jego życie i dzieło” prowadził profesor dr 
Schneemelcher. Celem tego studium było wprowadzenie uczestników



seminarium w problematykę luteranizmu, poprzez zapoznanie z historią 
życia i teologią Lutra. Studium to pogłębił udział teologów prawo
sławnych, aktywnie uczestniczących w dyskusjach.

Tematy teologiczne zgrupowano wokół pięciu zasadniczych kwestii, 
a mianowicie: usprawiedliwienie (profesorowie Geisser i J. Wicks), Sło
wo Boga i sakrament (J. Vercruysse, W. D. Hauschild, Jean Breck, 
A. Kalis), doktryna dwóch królestw (U. Duchrow i B. Stoyannos), Luter 
i wiara starożytnego Kościoła (G. Kretschmer, T. Zissis), wiara i uczynki 
(G. Mantzaridis, Th. Schober).

Punkt widzenia innych Kościołów chrześcijańskich na zagadnienie 
reformacji przedstawili reprezentanci Kościołów reformowanego (prof, 
dr O. Fatio), anglikańskiego, prawosławnego (J. Karmiris), katolickiego 
(prof. Fraenkel i prof, dr E. Iserloh).

Jako ostatnie kwestie poruszono na seminarium sprawę Luter i jed
ność Kościoła jako problem eklezjologiczny (prof, dr N. Nissiotis, 
prof, dr H. Oberman, prof, dr G. Farell) oraz kwestię kapłaństwa 
i tradycji (J. E. Metropolita Jan z Helsinek, J. E. ks. bp Michał z Wo- 
łogdy).

Seminarium zakończyła dyskusja okrągłego stołu oraz jego ocena, 
podczas której zapowiedziano wydanie drukiem wszystkich wygłoszo
nych referatów jako oddzielnej pozycji książkowej.

Podczas dyskusji prowadzonych w Chambesy zarysowały się pewne 
punkty styczne, mogące być przedmiotem dalszych rozważań, wśród 
których za najważniejsze uznałbym dowartościowanie przez stronę pro
testancką „uczynków jako wyrazu wiary” oraz umiejscowienie przez 
stronę prawosławną (prof. N. Nissiotis) Lutra w linii Ojców Kościoła.

Oczywiście, pozostaje wiele problemów spornych, a także wiele wza
jemnych jeszcze uprzedzeń. Zarysowujące się jednak linie porozumienia 
pozwalają żywić nadzieję, że w przyszłości dalszy dialog luterańsko-pra- 
wosławny będzie rozwijał się owocnie.



KAROL KARSKI

POKOJOWA KONFERENCJA DZIAŁACZY
RELIGIJNYCH

Moskwa, 10—14 maja 1982 r.

Z inicjatywy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w dniach od 10 
do 14 maja 1982 r. obradowała w Moskwie Światowa Konferencja: 
,,Działacze religijni na rzecz ratowania świętego daru życia przed ka
tastrofą nuklearną”. Konferencja zgromadziła 590 delegatów i gości, 
przedstawicieli ośmiu religii świata z 90 krajów; zdecydowanie domino
wali jednak reprezentanci trzech religii: chrześcijaństwa (401), islamu 
(101) i buddyzmu (57). W skład delegacji polskiej wchodzili: prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej, zwierzchnik Kościoła Metodystycznego — 
ks. prof, dr Witold Benedyktowicz; prawosławny metropolita warszaw
ski i całej Polski — Bazyli; zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — 
bp Tadeusz Majewski; prezes Społecznego Towarzystwa Polskich Kato
lików — ks. dr Wiktor Wysoczański; przedstawiciel władz zwierzchnich 
Kościoła Adwentystów D. S. — ks. dr Zachariasz Łyko; prezes Chrześ
cijańskiego Stowarzyszenia Społecznego — poseł Kazimierz Morawski; 
wiceprezes ChSS — poseł Zdzisław Pilecki; wiceprezes Stowarzyszenia 
„Pax” — poseł Janusz Stefanowicz.

Otwarcia Konferencji dokonał metropolita Mińska i Białorusi %Fila- 
ret, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Przygotowawczej. Patriar
cha Moskwy i całej Rosji Pimen witając uczestników, powiedział: „Dro
dzy bracia i siostry. Wybraliśmy jedyną słuszną drogę, mającą życiowe 
znaczenie dla całej ludzkości -— drogę życia. Kierując się swoim obo
wiązkiem religijnym, wykorzystajmy naszą konferencję do przedysku
towania tego, co przeszkadza w popieraniu pokoju, i do wyszukania 
sposobów usunięcia tych przeszkód. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy 
razem, by oświadczyć wobec całego świata: duszpasterze i nauczyciele 
religijni są jednomyślni w dążeniu do pokoju i dobra wszystkich ludzi 
na ziemi”.

W dyskusji na temat: „Teologiczne i duchowe aspekty pracy poko
jowej religii światowych i zadania działaczy religijnych w dziedzinie
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zapobiegania katastrofie nuklearnej” — przedstawiciele różnych religii 
reprezentowanych w Moskwie wyjaśniali własne stanowisko wobec 
kwestii pokoju i rozbrojenia. Referenci pierwszego podtematu — „Ka
tastrofalne konsekwencje wyścigu zbrojeń i wojny nuklearnej” — mówili 
o możliwościach zagłady rodzaju ludzkiego, śmierci cywilizacyjnej i za
niku życia w ogóle. Na kanwie drugiego podtematu — „Nowe doktry
ny wojny nuklearnej” — przeanalizowano niebezpieczny pogląd o „ogra
niczonej” wojnie nuklearnej, oceniając go jako fałszywy i nieracjonalny. 
W dyskusji nad trzecim podtematem — „Pilne zadania w dziedzinie 
rozbrojenia nuklearnego” — rozważano wiele praktycznych propozycji 
w tej dziedzinie. I wreszcie, w ramach czwartego podtematu, „Bezzwłocz
na kontynuacja pracy — naszym pilnym zadaniem”, różne religijne 
organizacje pokojowe informowały o programach swojej działalności.

W ramach Światowej Konferencji odbyły się także spotkania poszcze
gólnych grup religijnych, podczas których starano się zdefiniować zada
nia różnych religii w dziedzinie pokoju.

Konferencja przyjęła trzy dokumenty końcowe: Apel do przywódców 
wszystkich religii i do wszystkich wiernych; Apel do wszystkich rządów 
na świecie; Apel do drugiej Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ w sprawie rozbrojenia.



KRZYSZTOF DOROSZEWSKI

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W KATEDRZE
W CANTERBURY

W dniach 28 maja — 2 czerwca 1982 roku papież Jan Paweł II 
przebywał z wizytą pasterską w Wielkiej Brytanii. Ta historyczna, 
dwunasta z kolei zagraniczna podróż apostolska obecnego Papieża, sta
rannie przygotowywana od wielu miesięcy, aż do ostatnich niemal dni 
zagrożona była przez konflikt, jaki wywiązał się między Wielką Bry
tanią i katolicką Argentyną wokół Wysp Falklandzkich położonych na 
Południowym Atlantyku. Odważna decyzja Jana Pawła II odbycia tej 
podróży, mimo niesprzyjającej atmosfery międzynarodowej — jak su
gerowali niektórzy — zjednała Mu już na wstępie przychylność wielu 
niekatolickich Brytyjczyków, niechętnych dotąd odwiedzinom Papieża. 
Ta trudna sytuacja międzynarodowa wpłynęła na zmianę charakteru 
podróży papieskiej. Usunięto z jej programu wszelkie oficjalne akcenty 
związane z wizytą głowy państwa w innym kraju. Wizyta ta miała 
w rezultacie charakter wyłącznie duszpasterski.

W programie wizyty Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii można by 
wyodrębnić jakby trzy wątki teńiatyczne: odwiedziny lokalnego Kościoła 
katolickiego, wątek ekumeniczny i misja pokoju podjęta wobec wybuchu 
konfliktu falklandzkiego i kontynuowana w kilka dni później w czasie 
podróży apostolskiej do Argentyny. Każdy z tych wątków zakończył 
się sukcesem, według zgodnej opinii prasy brytyjskiej. Słowa Papieża 
na każdym etapie podróży przyjmowane były z entuzjazmem, o jaki 
trudna byłoby posądzić zimnych Brytyjczyków.

Jak w czasie każdej swojej wizyty Jan Paweł II spotykał się w Wiel
kiej Brytanii z różnymi środowiskami i grupami społecznymi: z bisku
pami, duchowieństwem, młodzieżą, chorymi. Jak w niemal każdym kraju, 
który "odwiedził, spotkał się także z Polakami. W wielu miastach bry
tyjskich doszło do spotkań o charakterze ekumenicznym.

Jednym z najważniejszych wydarzeń tej podróży Papieża było eku
meniczne nabożeństwo w anglikańskiej katedrze w Canterbury. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele Kościoła anglikańskiego, prawosławnego 
i innych wyznań. Liturgii przewodniczył jako gospodarz, arcybiskup Can-
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terbury i honorowy prymas Wspólnoty Kościołów anglikańskich, dr Ro
bert Ruńcie oraz Jan Paweł II.

Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem Jana Pawła II 
i abpa Ruńcie do katedry, chwilą cichej modlitwy przy ołtarzu na 
środku kościoła i wspólnym odmówieniem modlitwy Ojcze nasz. Następ
nie abp Ruńcie pozdrowił swojego gościa po polsku: „Pozdrawiamy Jego 
Świątobliwość drogiego Brata w Chrystusie, w imię Pana naszego Je
zusa Chrystusa” i po wymianie pocałunków wygłosił krótkie przemó
wienie powitalne. Po tym powitaniu Jan Paweł II, abp Ruńcie, biskupi 
anglikańscy i przedstawiciele Kościoła katolickiego przeszli do prezbi
terium i przy głównym ołtarzu rozpoczęła się druga część liturgii. Pa
pież i abp Ruńcie ucałowali księgę Pisma Świętego, która jak głosi 
tradycja została przekazana do Canterbury w VI wieku przez papieża 
Grzegorza Wielkiego. Abp Ruńcie odczytał fragment z listu św. Pawła 
do Koryntian, mówiący o różnych darach udzielanych Kościołowi przez 
Ducha Świętego. Papież natomiast odczytał fragment Ewangelii św. Jana, 
mówiący o modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. Po modlitwie wiernych 
prowadzonej przez przedstawicieli różnych wyznań Jan Paweł II wygło
sił przemówienie. Następnie odnowiono wspólnie przyrzeczenie Chrztu, 
odmówiono wyznanie wiary i wszyscy wymienili między sobą pocału
nek pokoju. Trzecia część liturgii ekumenicznej była uczczeniem męczen
ników naszych czasów reprezentujących różne wyznania, których san
ktuarium znajduje się w kaplicy za głównym ołtarzem i tronem 
św. Augustyna. Od paschału zapalono siedem świec, które przeniesiono 
do kaplicy i umieszczono na siedmioramiennym świeczniku znajdują
cym się na ołtarzu. Pierwszą świecę ku czci bł. Maksymiliana Kolbego 
umieścił w środku świecznika Jan Paweł II. Świecę ku czci abpa Oskara 
Romero zamordowanego trzy lata temu w Salwadorze, umieścił abp Ruń
cie. Przedstawiciele innych wyznań umieścili świece ku czci m.in. pasto
ra Detricha Bonhoeffera, pastora Martina Luthera Kinga i rosyjskiej 
zakonnicy Maria Skobcowej. Następnie Papież i Arcybiskup Canterbury 
przeszli przed główny ołtarz i wspólnie udzielili obecnym błogosławień
stwa.

Uwieńczeniem tej wspaniałej liturgii było podpisanie przez Jana 
Pawła II i arcybiskupa Ruńcie Wspólnej Deklaracji wytyczającej dal
szą drogę obu wspólnot ku pełnej jedności. Tekst tej deklaracji wraz 
z przemówieniami Arcybiskupa Canterbury i Papieża zamieszczamy po
niżej, w tłumaczeniu z języka angielskiego za katolickim tygodnikiem 
angielskim „The Tablet” z 5 czerwca 1982 r.

PRZEMÓWIENIE ARCYBISKUPA CANTERBURY

Dzisiejsze podniosłe nabożeństwo jest okazją do radości, lecz obecna 
chwila jest pełna bólu dla tak wielu ludzi na świecie.

Miliony ludzi głoduje, a święty dar życia ceniony jest bardzo tanio, 
podczas gdy narody świata zużywają część swoich najlepszych środków 
i wiele cennych osiągnięć ludzkiej pomysłowości na doskonalenie śmier
cionośnych broni.

Mając tak wiele powodów do radości w życiu i tak wiele pracy do 
wykonania, aby usunąć zagrożenia życia, choroby i ignorancję, traci 
się energię w konfliktach. Nasze myśli nieuchronnie zwracają się ku 
konfliktowi i tragicznym śmiertelnym ofiarom na Południowym Atlan
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tyku a mamy także w pamięci cierpienia rodaków Waszej Świątobli
wości w Polsce.

Lecz chrześcijanie nie uznają nieuchronności głodu, choroby i wojny. 
Obecna chwila nie jest pozbawiona nadziei, lecz oczekuje na przekształ
cenie przez moc płynącą z pamięci o naszych początkach i przez moc pły
nącą z żywotnej wizji przyszłości.

Pamięć o naszych początkach, celebrowanie naszej nadziei na przy
szłość, uwalnianie się od cynizmu i desperacji, aby działać w teraź
niejszości — to jest ten styl chrześcijańskiego życia, który nadaje kształt 
temu nabożeństwu.

Każde nabożeństwo chrześcijańskie zawiera ten element przypomina
nia o początkach naszej wspólnoty, kiedy nasz Pan chodził po tej ziemi. 
O tej porze roku przypominamy sobie szczególnie dar Ducha Świętego 
w czasie pierwszej Pięćdziesiątnicy i rozesłania Apostołów, aby nieśli wia
rę w Jezusa Chrystusa do najdalszych krańców świata. Wspominamy jed
no z pierwszych przedsięwzięć misyjnych rzymskiego Kościoła, który usi
łował odzyskać dla Chrystusa Europę zagarniętą przez barbarzyńców. 
W 597 roku, według słów angielskiego historyka Bedy Czcigodnego, 
poprzednik Waszej Świątobliwości ,,Grzegorz, z natchnienia Bożego, 
posłał sługę Bożego zwanego Augustynem i kilka bogobojnych mnichów 
razem z nim, aby głosili słowo Boga plemionom angielskim”, Augustyn 
został pierwszym arcybiskupem Canterbury i cieszę się, że następcy 
Grzegorza i Augustyna stoją dziś w tym kościele, zbudowanym na ich 
współuczestnictwie w Ewangelii,

W czasie tego nabożeństwa będziemy odtwarzać i celebrować nasze 
początki, poprzez potwierdzenie naszych przyrzeczeń chrzcielnych uczy
nionych przy chrzcielnicy u początków chrześcijańskiego życia, i przez 
wspólne odmówienie credo, wyrażającego istotę naszej wspólnej wiary 
chrześcijańskiej, sformułowanego w okresie poprzedzającym nasze niesz
częsne rozdzielenie.

Będziemy więc podkreślać bogactwo tego, co mamy wspólne oraz 
istniejącą jedność Kościoła chrześcijańskiego, która przekracza wszelkie 
polityczne podziały i granice narzucone rodzinie ludzkiej. Jednym z da
rów, który chrześcijanie muszą przekształcić w pokój światowy jest 
przeżywanie jedności, która została im już udzielona w ich wspólnym 
umiłowaniu Chrystusa.

Nasza jedność nie jest tylko przeszłością, ale także przyszłością. Mamy 
wspólną wizję, która także rozprasza próżne uprzedzenia i współczesne 
pochopne posądzenia. Kaplica Męczenników XX Wieku będzie centrum 
naszej celebracji wspólnej wizji. Wierzymy, że nawet w takim świecie 
jak nasz, który wywyższa i oklaskuje u bsne interesy a wyszydza, 
ofiarność, ,,krew męczenników utworzy święte miejsca” tej ziemi. Nasze 
stulecie było świadkiem stworzenia bezlitosnych tyranii przy użyciu 
przemocy i cynicznym lekceważeniu prawdy. Wierzymy, że takie imperia, 
zbudowane na sile i kłamstwie, same unicestwią się. Królestwo głoszo
ne przez Pana Jezusa Chrystusa jest zbudowane na ofiarnej miłości, 
która może przemienić nawet miejsca strachu i cierpienia w znaki na
dziei. Myślimy tu o rodaku Waszej Świątobliwości, księdzu Maksymilia
nie Kolbe, który zmarł zamiast innego człowieka w piekle Oświęcimia. 
Wspominamy z wdzięcznością naszego brata arcybiskupa Janani Luwum 
z Ugandy, który pracował dla Chrystusowego Królestwa miłości i spra
wiedliwości w najgorszych warunkach, i którego śmierć wciąż nas in
spiruje i zaznaczy się w przyszłości głębiej niż życie gnębicieli.
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Wspominamy wszystkich męczenników, naszego wieku męczenników, 
którzy utwierdzili Kościół Chrystusowy w przekonaniu, że nawet w miej
scach strachu, obozach koncentracyjnych, więzieniach i slumsach tego 
świata — nic w całym stworzeniu nie może oddzielić nas od aktywnej 
i twórczej miłości Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Jeśli przypomnimy sobie te początki w Jezusie Chrystusie, naszym 
Panu, jeśli potrafimy stanąć wobec cierpienia związanego z kroczeniem 
Jego drogą, jeśli potrafimy wznieść nasz wzrok ponad historyczne spory, 
które tragicznie zniekształciły Kościół Chrystusowy i roztrwoniły tak 
wiele chrześcijańskiej energii — wtedy dojdziemy do wiary godnej 
celebrowania, bo jest ona w stanie przekształcić świat.

PRZEMÓWIENIE JANA PAWŁA II

Przeczytany przed chwilą fragment Ewangelii według św. Jana zawiera 
słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypowiedziane w przededniu 
Jego męki. Podczas wieczerzy spożywanej ze swoimi uczniami modlił 
się: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w To
bie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał” (J 17,21).

Te słowa uwydatniły się w szczególny sposób przez misterium paschal
ne naszego Zbawiciela, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. 
Chociaż wypowiedziane tylko raz, trwają przez wszystkie pokolenia. 
Chrystus modli się nieustannie o jedność swojego Kościoła, ponieważ 
kocha go taką samą miłością, jaką umiłował apostołów i uczniów, którzy 
byli z Nim w czasie Ostatniej Wieczerzy. „A nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie” (J 17, 20). 
Chrystus objawia Bożą perspektywę, w której obecni są Ojciec, Syn 
i Duch Święty. Obecna jest także najgłębsza tajemnica Kościoła: jedność 
w miłości — istniejąca między Ojcem i Synem i Duchem Świętym, prze
nikająca do serca ludu wybranego przez Boga, aby należał do Niego, 
która jest źródłem jedności tego ludu.

Słowa Chrystusa brzmią w specjalny sposób dzisiaj, w tej świętej 
katedrze, która przypomina postać wielkiego misjonarza św. Augustyna, 
posłanego przez papieża Grzegorza Wielkiego, aby przez jego słowa sy
nowie i córki Anglii uwierzyli w Chrystusa.

Drodzy bracia, wszyscy jesteśmy szczególnie wrażliwi na te słowa 
kapłańskiej modlitwy Chrystusa. Kościół naszych czasów uczestniczy w 
szczególny sposób w tej modlitwie Chrystusa o jedność i poszukuje dróg 
jedności posłuszny Duchowi przemawiającemu w słowach Pana. Prag
niemy być posłuszni, zwłaszcza dzisiaj, w tym historycznym dniu, ocze
kiwanym przez wieki i pokolenia. Pragniemy być posłuszni ^emu, które
go Chrystus nazywa Duchem Prawdy.

W uroczystości Pięćdziesiątnicy ubiegłego roku katolicy i anglikanie 
złączyli się z prawosławnymi i protestantami, tak w Rzymie, jak i w 
Konstantynopolu, aby upamiętnić I Sobór Konstantynopolski przez wyz
nanie swojej wspólnoty wiary w Ducha Świętego, Pana i dawcę życia. 
W tę wigilię wielkości święta Pięćdziesiątnicy jesteśmy ponownie zgro
madzeni w modlitwie, aby błagać naszego Ojca Niebieskiego o wylanie 
na nowo Ducha Świętego, Ducha Chrystusa na Jego Kościół. Bo jest
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to Kościół, który — według słów credo tego Soboru — wyznajemy jako 
dzieło par excellence Ducha Świętego, kiedy mówimy: ,,wierzę w jeden, 
święty, powszechny i apostolski Kościół”.

Dzisiejsze fragmenty Ewangelii szczególnie zwracają uwagę na dwa 
aspekty daru Ducha Świętego, który Jezus wyprosił dla swoich uczniów: 
On jest Duchem Prawdy i Duchem Jedności. Tego pierwszego dnia 
Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na to małe grono uczniów, aby 
utwierdzić ich w prawdzie Bożego Zbawienia dla świata poprzez śmierć 
i zmartwychwstanie Jego Syna, i aby zjednoczyć ich w jedno Ciało 
Chrystusa, którym jest Kościół. Tak więc wiemy, że kiedy modlimy się 
„aby wszyscy stanowili jedno” jak Jezus i Jego Ojciec stanowią jedno, 
to właśnie ażeby „świat uwierzył” i przez tą wiarę został zbawiony 
(J 17, 21). Bo nasza wiara nie może być żadną inną jak tylko wiarą 
Pięćdziesiątnicy, wiarą, w której apostołowie zostali utwierdzeni przez 
Ducha Prawdy. Wierzymy, że zmartwychwstały Pan ma władzę wyba
wienia nas od grzechu i mocy ciemności. Wierzymy także, że zostaliśmy 
wezwani, aby stać się „jednym ciałem i jednym duchem w Chrystusie” 
(III Modlitwa Eucharystyczna).

Za kilka chwil odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Pragniemy 
dokonać tego obrzędu, który posiadamy wspólnie, jako anglikanie, kato
licy i inni chrześcijanie, aby wyraźnie dać świadectwo jednemu sakra
mentowi chrztu, przez który zostaliśmy przyłączeni do Chrystusa. Jed
nocześnie pokornie wyznajemy, że wiara Kościoła, do której się odwo
łujemy, nie jest wolna od śladów naszych podziałów. Wspólnie odno
wimy  ̂ nasze wyrzeczenie się grzechu, aby wyraźnie zaznaczyć, że wie
rzymy, iż Jezus Chrystus pokonał panowanie szatana nad „światem” 
(J 14, 17). Wyznamy na nowo nasze pragnienie odwrócenia się od wszyst
kiego co jest złem i zwrócenia się ku Bogu, który jest sprawcą wszyst
kiego co dobre i źródłem wszystkiego co święte. Wyznając ponownie 
wiarę w Trójjedynego Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego — odnaj
dujemy wielką nadzieję w obietnicy Jezusa: „A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). 
Obietnica Chrystusa daje nam ufność w moc tegoż Ducha Świętego, 
że uleczy podziały wprowadzone do Kościoła w ciągu wieków od tego 
pierwszego dnia Pięćdziesiątnicy. W ten sposób odnowienie naszych 
przyrzeczeń chrzcielnych stanie się ślubowaniem, że zrobimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby współpracować z łaski Ducha Świętego, który 
jedynie może doprowadzić nas do tego dnia, kiedy będziemy wszyscy 
razem wyznawali pełnię naszej wiary.

Możemy dziś z ufnością kierować nasze modlitwy o jedność do Ducha 
Świętego, bo zgodnie z obietnicą Chrystusa Duch Pocieszyciel będzie 
z nami na zawsze (por. J  14, 16). Z ufnością arcybiskup Fisher posta
nowił odwiedzić papieża Jana XXIII w czasie II Soboru Watykańskiego, 
a arcybiskupi Ramsey i Coggan odwiedzili papieża Pawła VI. Z tą 
samą ufnością odpowiedziałem na zachętę Ducha Świętego, aby być 
dzisiaj z wami w Canterbury.

Moi drodzy bracia i siostry ze Wspólnoty anglikańskiej, „za którymi 
tęsknię” (Flp 4, 1). Jakże jestem szczęśliwy, że mogę bezpośrednio 
dziś mówić do Was w tej wielkiej katedrze! Sama ta budowla jest 
wymownym świadectwem długich lat naszego wspólnego dziedzictwa 
i smutnych lat rozdzielenia, które nastąpiły. Pod tym dachem św. Tomasz
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Becket doznał męczeńskiej śmierci. Tutaj także wspominam Augustyna 
Dunstana, Anzelma i wszystkich tych mnichów, którzy tak pilnie służyli 
w tym kościele. Te starożytne witraże nad namii opowiadają o wiel
kich wydarzeniach historii zbawienia. I tutaj uczciliśmy rękopis Ewan
gelii przysłanej z Rzymu do Canterbury, tysiąc trzysta lat temu. Za
chęcony świadectwem tak wielu, którzy wyznawali swoją wiarę w Jezusa 
Chrystusa poprzez wieki — często kosztem własnego życia — ofiary, 
której nawet dzisiaj żąda się od niemałej liczby wyznawców, jak przy
pomina ta nowa kaplica, którą odwiedzimy — zwracam się do Was w tym 
świętym miejscu bracia chrześcijanie, a zwłaszcza do członków Kościoła 
w Anglii i członków Wspólnoty anglikańskiej na całym świecie, abyście 
przyjęli zobowiązanie, które arcybiskup Ruńcie i ja składamy dzisiaj 
wobec was. To zobowiązanie dotyczy modlitwy i pracy na rzecz pojedna
nia i jedności Kościołów zgodnie z myślą i pragnieniem naszego Zba
wiciela, Jezusa Chrystusa.

Na te pierwsze odwiedziny papieża w Canterbury przychodzę do was 
z miłością — miłością Piotra, do którego Pan powiedział „Ja prosiłem 
za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj 
twoich braci” (Łk 22, 32). Przybywam do was także z miłością Grzegorza, 
który przysłał św. Augustyna na to miejsce, aby otoczył stado Pana 
pasterską opieką (por. 1 P 5, 2). Tak jak każdy sługa Ewangelii winien 
czynić, powtarzam dziś słowa Mistrza: „Ja jestem pośród was jak ten, 
kto służy” (Łk 22, 27). Przynoszę z sobą, umiłowani bracia i siostry 
ze Wspólnoty anglikańskiej, nadzieje i pragnienia, modlitwy i dobrą 
wolę wszystkich, którzy są zjednoczeni z Kościołem Rzymu, o którym 
od najdawniejszych czasów mówi się, że „przewodniczy w miłości” 
(św. Ignacy, Ad. Rom., Proem).

Za chwilę arcybiskup Ruńcie podpisze wraz ze mną wspólną dekla
rację, w której wyrażamy uznanie dla kroków już uczynionych na dro
dze ku jedności i wyjaśniamy podjęty przez nas program i nadzieje, 
jakie żywimy w związku z następnym etapem naszej wspólnej pielgrzym
ki. A jednak te nadzieje i plany zostaną zniweczone, jeśli nasze stara
nia o jedność nie będą zakorzenione w naszym zjednoczeniu z Bogiem; 
bo Jezus powiedział: „W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 
moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje ii za
chowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany 
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie” 
(J 14, 20—21). Ta miłość Boga spływa na nas w osobie Ducha Świętego, 
Ducha Prawdy i Jedności. Otwórzmy się na moc Jego miłości, skoro 
modlimy się o nią, mówmy prawdę w miłości, wzrastajmy wszyscy 
wszelkimi sposobami ku Temu, który jest Głową, ku naszemu Panu 
Jezusowi Chrystusowi (por. Ef 4, 15). Oby dialog, który rozpoczęliśmy, 
doprowadził nas do dnia pełnej rekonstrukcji jedności w wierze i miłości.

W przeddzień swojej śmierci Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeże
li Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). 
Czuliśmy się zobowiązani, aby przyjść tu razem, posłuszni wielkiemu 
przykazaniu: przykazaniu miłości. Chcemy ogarnąć je w jego całości, 
żyć nim całkowicie i doświadczać mocy tego przykazania zgodnie ze 
słowami Mistrza: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 
Wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat przy
jąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ w was przebywa i w was będzie” (J 14, 16—17).
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Miłość wzrasta przy pomocy prawdy, a prawda przybliża się do czło
wieka przy pomocy miłości. Pamiętając o tym wznoszę do Pana tę mod
litwę: O Chryste, niech wszystko co składa się na dzisiejsze spotkanie 
będzie zrodzone z Ducha Prawdy i stanie się owocne poprzez miłość. 
Spójrz na nas: na naszą przeszłość i na naszą przyszłość! Spójrz na 
nas: na pragnienia tak wielu serc! Ty, który jesteś Panem historii 
i Panem ludzkich serc, bądź z nami! Chryste Jezu, wieczny Synu Ojca, 
bądź z nami! Amen.

WSPÓLNA DEKLARACJA

1. W katedralnym Kościele Chrystusa w Canterbury Papież i Arcy
biskup Canterbury spotkali się w przededniu Pięćdziesiątnicy, aby dzię
kować Bogu za postęp dokonany w pracy na rzecz pojednania między 
naszymi wspólnotami. Wespół ze zwierzchnikami innych chrześcijańskich 
Kościołów i wspólnot słuchaliśmy Słowa Bożego; wspólnie wspomina
liśmy nasz jeden chrzest i odnowiliśmy złożone wówczas przyrzeczenia; 
razem wyrażaliśmy uznanie dla świadectwa danego przez tych, których 
wiara doprowadziła do złożenia cennego daru samego życia w służbie 
innym, tak w przeszłości jak w czasach współczesnych.

2. Więź naszego wspólnego chrztu w Chrystusie doprowadziła naszych 
poprzedników do zainaugurowania poważnego dialogu między naszymi 
Kościołami, dialogu opartego na Ewangelii i starożytnej wspólnej tra
dycji, dialogu, którego celem jest jedność, o którą Chrystus modlił się 
do swego Ojca „aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś” (J 17, 23). W 1966 roku nasi 
poprzednicy papież Paweł VI i arcybiskup Michael Ramsey złożyli 
wspólną deklarację oznajmiającą ich zamiar zainaugurowania poważnego 
dialogu między Kościołem rzymskokatolickim i Wspólnotą anglikańską, 
który by „obejmował nie tylko takie teologiczne zagadnienia jak Pismo 
Święte, Tradycja i liturgia, lecz także zagadnienia praktycznych trud
ności odczuwanych przez każdą ze stron” (Wspólna Deklaracja, 6). Kiedy 
już w wyniku tego dialogu powstały trzy oświadczenia na temat Eucha
rystii, posługiwania i ordynacji oraz władzy w Kościele, papież Pa
weł VI i arcybiskup Donald Coggan we Wspólnej Deklaracji w 1977 
roku skorzystali ze sposobności, aby zachęcić do zakończenia dialogu 
w tych trzech ważnych kwestiach, tak żeby wnioski komisji mogły 
zostać ocenione przez odpowiednie władze według procedury właściwej 
dla każdej wspólnoty. Obecnie Międzynarodowa Komisja anglikańsko- 
-katolicka wypełniła to powierzone jej zadanie opublikowaniem Koń
cowego Raportu i podczas gdy nasze obie wspólnoty przeprowadzają 
niezbędne jego oceny, my łączymy się w podziękowaniach członkom 
komisji za ich poświęcenie, erudycję i uczciwość w tym długotrwałym 
i wymagającym przedsięwzięciu, podjętym z miłości do Chrystusa i dla 
jedności Jego Kościoła.

3. Zakończenie tej pracy przez Komisję każe nam spojrzeć na 
następny etap naszej wspólnej pielgrzymki w wierze i nadziei ku jed
ności, której wszyscy pragniemy. Jesteśmy zgodni, że obecnie jest pora 
na powołanie nowej komisji międzynarodowej. Jej zadaniem będzie 
kontynuacja pracy już rozpoczętej; zbadanie, szczególnie w świetle 
naszych stosowanych ocen Raportu Końcowego, najważniejszych różnic 
doktrynalnych, które nas wciąż rozdzielają, z zamiarem ich ewentual-
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nego rozwiązania; przestudiowanie wszystkiego,, co przeszkadza we wza
jemnym uznaniu posługiwań w naszych wspólnotach; i zalecenie prak
tycznych kroków, które będą niezbędne, kiedy na podstawie jedności 
w wierze będziemy w stanie przejść do przywrócenia pełnej wspólnoty. 
Jesteśmy w pełni świadomi, że to nowe zadanie (komisji nie będzie 
łatwe, lecz dodaje nam odwagi ufność w łaskę Boga i (wszystko co 
jest przejawem mocy tej łaski we współczesnym ruchu ekumenicznym.

4. Podczas gdy trwa ta niezbędna praca wyjaśnień teologicznych, 
musi jej towarzyszyć gorliwa praca i gorąca modlitwa katolików i człon
ków Wspólnoty anglikańskiej na całym świecie w dążeniu do wzrastania 
we wzajemnym zrozumieniu, braterskiej miłości i wspólnym świadectwie 
Ewangelii. Jeszcze raz więc zwracamy się do biskupów, duchowieństwa 
i wiernych obu naszych wspólnot we wszystkich krajach, diecezjach 
i parafiach, w których nasi wierni żyją obok siebie. Zalecamy im 
wszystkim modlić się w intencji tej pracy i stosować wszelkie możliwe 
sposoby popierania jej przez współpracę w pogłębianiu swojej wierności 
Chrystusowi i w dawaniu światu świadectwa o Nim. Jedynie przez taką 
współpracę i modlitwę może zostać uzdrowiona pamięć o dawnej wro
gości i nasze historyczne antagonizmy zostać przezwyciężone.

5. Nasz cel nie ogranicza się do zjednoczenia tylko naszych dwóch 
wspólnot, z wyłączeniem innych chrześcijan, lecz raczej rozszerza się 
na wypełnienie Bożej woli dotyczącej widzialnej jedności całego Jego 
ludu. Zarówno w naszym obecnym dialogu jak i w dialogach podejmo
wanych przez innych braci chrześcijan między sobą i z nami, uznajemy — 
w ugodach, które jesteśmy w stanie osiągnąć, jak również w trudnoś
ciach, które napotykamy — nowe wyzwanie do całkowitego wyrzecze
nia się siebie dla prawdy Ewangelii. Dlatego, jesteśmy szczęśliwi, że 
możemy dziś złożyć tę deklarację w miłej obecności tak wielu braci 
chrześcijan, których Kościoły i Wspólnoty są już naszymi współpartnera
mi w modlitwie i pracy na rzecz jedności wszystkich.

6. Razem z nimi pragniemy służyć sprawie pokoju, ludzkiej wolności 
i godności, tak, aby Bóg mógł być rzeczywiście wysławiany we wszyst
kich swoich stworzeniach. Razem z nimi pozdrawiamy w imię Boże 
wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno wierzących w Niego, jak i tych, 
którzy Go wciąż poszukują.

7. To święte miejsce przypomina nam wiizję papieża Grzegorza wy
syłającego św. Augustyna jako apostoła Anglii, pełnego zapału w gło
szeniu Ewangelii i pasterzowaniu trzodzie. W tę wigilię Pięćdziesiątnicy 
zwracamy się znowu w modlitwie do Jezusa, Dobrego Pasterza, który 
obiecał, że będzie prosił Ojca, aby dał nam innego Pocieszyciela, który 
byłby z nami na zawsze — Ducha Prawdy (por. J 14, 16), by prowadził 
nas do pełnej jedności, do której nas wzywa. Ufni w moc tego samego 
Ducha Świętego zobowiązujemy się na nowo do pracy na rzecz jedności 
z niezłomną wiarą, nową nadzieją i coraz głębszą miłością.

Tłum. Krzysztof Doroszewski



MIKOŁAJ KOZŁOWSKI

POSIEDZENIE KOMISJI KOŚCIOŁÓW 
DS. UDZIAŁU W ROZWOJU ŚWIATOWEJ 

RADY KOŚCIOŁÓW W KIJOWIE

„Sprawiedliwy rozwój dla pełni życia — prawosławny punkt widze
nia” — tak brzmiał temat konsultacji zorganizowanej przez Komisję 
Stosunków ds. Udziału w Rozwoju (KKUR) SRK, która odbyła się 
w Kijowie od 22—30 czerwca 1982 r.

Prawosławne spojrzenie na ten temat jest pewnego rodzaju wkła
dem do zbliżającego się Vf Zgromadzenia SRK, które odbędzie się w 
Vancouver (Kanada) na przełomie lipca i sierpnia 1983.

W konferencji wzięło udział około 80 osób, które reprezentowały 20 
Kościołów z 17 krajów. Z wielką satysfakcją uczestnicy konferencji 
przyjęli Posłanie wystosowane do nich przez Jego Świątobliwość patriar
chę Pimena. Uczestnicy konferencji ze swej strony wysłali telegramy 
do wszystkich zwierzchników Kościołów prawosławnych i Kościołów 
orientalnych i otrzymali od wielu z nich życzliwe odpowiedzi. Został 
także wysłany telegram do dr Filipa Pottera, sekretarza generalnego 
SRK, który w tym czasie uczestniczył w drugiej specjalnej sesji rozbro
jeniowej ONZ w Nowym Jorku.

Współprzewodniczącymi konferencji byli: Jego Świątobliwość Mar 
Dinkha IV, katolikos-patriarcha Asyryjskiego Kościoła Apostolskiego 
i arcybiskup Krasnodaru i Kubania — Włodzimierz; sekretarzem kon
ferencji był prof. Nikołaj A. Zabołotski, który jest jednocześnie sekre
tarzem KKUR. Temat główny konferencji był opracowywany na posie
dzeniach plenarnych oraz w trzech grupach roboczych koncentrujących 
swoją uwagę na prawosławnej teologii rozwoju, makrodiakonii Kościoła 
w szerokim rozumieniu, mikro- i makrodiakonii na płaszczyźnie osobi
stej, rodzinnej, parafialnej, społecznej, państwowej i międzynarodowej. 
Ważnymi czynnikami w pracy konferencji były następujące referaty: 
„Prawosławie w SRK — doświadczenie wzajemnego wzbogacania” — o. 
Georga Tsetsisa (SRK); „VI Zgromadzenie Światowej Rady Kościołów,
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rola KKUR i udział w nim prawosławnych” — dr Julio de Santa Ana 
(SRK); „Prawosławna teologia rozwoju — sprawiedliwość i uczestnic
two z teologicznego i humanitarnego punktu widzenia: chrystologia, 
pneumatologia i eklezjologia” — o. Stanleya Harakasa (USA); „Makro- 
diakonalna służba Kościoła prawosławnego dla sprawiedliwości i poko
jowego rozwoju opartego na pomyślności wszystkich, i dla pełni życia” 
— abp Jana Ananiaszwili (Gruzja); „Makrodiakonia i makrosprawiedli- 
wość każdego chrześcijanina na płaszczyźnie rodzinnej, parafialnej, spo
łecznej i państwowej dla pełni życia i sprawiedliwego rozwoju” — me
tropolity Mar Osthathiosa (Indie). Została też rozpowszechniona wśród 
delegatów pewna liczba dodatkowych dokumentów, włącznie z doku
mentem dr Dymitra Tsaoussisa: „W kierunku prawosławnej koncepcji 
rozwoju — punkt widzenia laika” i niektóre dokumenty Rumuńskiego 
Kościoła Prawosławnego.

Konferencja zajmowała się także sytuacją polityczną w świecie. Mó
wiono o niej podczas dyskusji panelowej, w której udział wziął 
prof. Oleg I. Tarnowski z Akademii Nauk USRR, a także podczas de
baty plenarnej. Konferencja dołączyła do swojego raportu dokument 
na temat ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Konferencja zajęła 
się także sprawą rozwoju Ukraińskiej SRR i z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchała wystąpienia prof. Szlipakowa, członka Akademii Nauk Ukra
ińskiej SRR na ten temat. Pracom konferencji towarzyszyły modlitwy 
poranne, odprawiane przez przedstawicieli Kościołów prawosławnych z 
trzech głównych orientacji ortodoksyjnych. Uroczyste nabożeństwa 
przed rozpoczęciem konferencji oraz w najbliższą niedzielę były odpra
wione w katedrze św. Włodzimierza w Kijowie. Również na zakończe
nie spotkania urządzono specjalne nabożeństwo ekumeniczne. Nabo
żeństwa te były stymulatorem koniecznym do pełnego sukcesu konfe
rencji oraz dalszej kontynuacji działalności ekumenicznej Kościołów 
prawosławnych.

Po intensywnych pracach, uczestnicy sformułowali raport do Komi
tetu Naczelnego SRK, a także szereg zaleceń dla SRK i Kościołów 
członkowskich. Zdecydowano się na kontynuowanie dalszych prac do
tyczących zasadniczego tematu odbytej konferencji.
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DIALOG KATOLICKO — PRAWOSŁAWNY

Po wielowiekowym okresie wzajemnej nieufności, a nawet wrogości, 
Kościoły wschodu i zachodu znajdują się obecnie w fazie bardzo zaa
wansowanego dialogu bilateralnego. Na tak radykalną zmianę wzajem
nych stanowisk niewątpliwy wpływ wywarła z jednej strony postawa 
hierarchów tej miary, co papieże Jan XXIII, Paweł VI i patriarcha 
Atenagoras I, a z drugiej strony Sobór Watykański II, który dokonał 
radykalnej zmiany postawy Kościoła katolickiego w stosunku do ekume
nizmu oraz konferencje ogólnoprawosławne, które zmieniły ogólne na
stawienie prawosławia. Przygotowania do dialogu teologicznego kato- 
licko-prawosławnego trwały kilka lat, od grudnia 1975 roku. Komisje 
przygotowawcze przez kilka lat zajmowały się techniczną stroną zagad
nienia oraz ustaleniem listy członków mieszanej Komisji katolicko-pra- 
wosławnej. Oficjalne rozpoczęcie dialogu ogłoszone zostało podczas wi
zyty Jana Pawła II w Konstantynopolu, gdy 30 listopada 1979 roku 
opublikowano wspólną deklarację i podano do wiadomości listę człon
ków Komisji. Komisja prawosławna została sformowana na bazie mię- 
dzyprawosławnej przez przedstawicieli wszystkich patriarchatów i Koś
ciołów Autokefalicznych. Ze strony Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego jej członkami są biskup białostocko-gdański Sawa 
Hrycuniak i biskup łódzko-poznański Szymon Romańczuk. Delegacja ka
tolicka mianowana została przez Watykan, a w jej składzie są również 
dwaj Polacy, biskup Alfons Nossol z Opola i o. prof, dr Wacław 
Hryniewicz z KUL.

Zgodnie z decyzją obu Kościołów, w dniach od 29 maja do 4 czerw
ca 1980 roku na wyspach Patmos i Rodos odbyło się pierwsze posiedze
nie plenarne Komisji mieszanej do spraw dialogu katolicko-prawosław- 
nego. Delegacje obu Kościołów wybrały Komisję koordynacyjną, której 
przewodniczącym ze strony katolickiej został kardynał J. Willebrands, 
a ze strony prawosławnej arcybiskup Stylianos z Australii. Zasadni
czym celem spotkania było określenie procedury i organizacja szczegó
łów pracy pierwszej fazy dialogu. Wybrano dokładny temat badań teolo
gicznych jako ,,Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle Tajemnicy 
Trójcy Świętej”. Zostały także wybrane trzy podkomisje, składające się
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z przedstawicieli obu Kościołów, których zadaniem jest przygotowanie 
raportów dla następnej sesji plenarnej. Trzy podkomisje, każda nieza
leżnie, opracowały raporty, w których odpowiedziano na trzy następujące 
pytania:
a. W jaki sposób należy rozumieć sakramentalną naturę Kościoła i 
Eucharystii w stosunku do Chrystusa i Ducha Świętego? Jaka jest re
lacja między sakramentami — szczególnie Eucharystią — a chrystolo
gią, pneumatologią d trdadologią?
b. Jaka jest relacja między Eucharystią celebrowaną wokół biskupa 
przez Kościół lokalny i misterium Boga Jedynego we wspólnocie Trzech 
Osób?
c. Jaka jest relacja między taką celebracją eucharystyczną Kościoła 
lokalnego a wspólnotą wszystkich Kościołów lokalnych, w jednym 
świętym Kościele Boga Jedynego w Trzech Osobach?

Podkomisje zebrały się w październiku 1980 roku w Chevetogne 
(Belgia), w grudniu 1980 roku w Rzymie i w kwietniu 1981 roku w 
Belgradzie. Owocem tych spotkań były trzy niezależne dokumenty, któ
re zostały przeanalizowane przez Komisję koordynacyjną w maju 1981 
roku, na posiedzeniu w Wenecji. Na ich podstawie opracowany został 
dokument oficjalny, który stał się przedmiotem dyskusji na drugiej 
sesji plenarnej Komisji mieszanej do spraw dialogu katolicko-prawo- 
sławnego, która odbyła się w dniach od 30 czerwca do 6 lipca 1982 
roku w Monachium.

Wyniki dyskusji zamieszczone zostały w dokumencie oficjalnym, 
który zostanie przedłożony władzom obu Kościołów. Dokument ten zo
stał już opublikowany w wielu czasopismach,, gdyż zgodnie z progra
mem prac każdy teolog i każdy wierny ma prawo, a nawet jest pro
szony o nadsyłanie swych uwag. Dokument oficjalny, prezentowany 
poniżej w tłumaczeniu na język polski, wykazuje dużą zbieżność w 
postawie teologicznej obu Kościołów. Zdumiewający jest poziom osiąg
niętej zgody, zwłaszcza jeżeli ma się świadomość stanu stosunków 
między obu Kościołami w niezbyt odległej przeszłości. Bez przesady 
można stwierdzić, że jest to jeden z najlepszych dokumentów, jakie 
opracowano podczas przeróżnych dialogów ekumenicznych. Równocześ
nie dokument ten zamyka pierwszy etap dialogu teologicznego kato- 
licko-prawosławnego. W dalszej kolejności rozpatrywana będzie proble
matyka wiary, sakramentów i jedności. Daje się zauważyć, że Komisja 
mieszana w swych pracach wychodzi najpierw od zagadnień wspólnych 
dla obu stron, aby poprzez uświadamianie sobie wspólnego dziedzictwa 
przechodzić stopniowo do zagadnień kontrowersyjnych. Z drugiej stro
ny jednak owoce dialogu prawosławno-katolickiego nie mogą być li tyl
ko teoretycznymi dokumentami, znanymi wąskiemu kręgowi specjali
stów. Należy tutaj sobie jasno uświadomić, że los dialogu między Koś
ciołem katolickim i Kościołem prawosławnym, podobnie zresztą jak 
i wszystkich innych dialogów tego typu, uzależniony jest od recepcji 
przez całą wspólnotę obu Kościołów. Bez tego warunku, znając realia 
życia kościelnego, nie można sobie nawet wyobrazić, że rozpoczęty dia
log przyniesie jakiekolwiek pozytywne rezultaty. Dokument tej miary, 
co osiągnięty w Monachium, winien obecnie stać się przedmiotem nie 
tylko refleksji teologicznej, ale także, co jest najważniejsze, szeroko 
rozumianej dyskusji w obu Kościołach, aby mógł dotrzeć do wszystkich 
wiernych. Publikacja polskiego tłumaczenia tego dokumentu jest zaled
wie pierwszym krokiem w tym kierunku.
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MISTERIUM KOŚCIOŁA 1 EUCHARYSTII'
W ŚWIETLE

TAJEMNICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Mieszana Komisja Międzynarodowa do spraw dialogu między Kościołem 
rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym. Druga Sesja Plenarna. 
Monachium, 30 czerwca do 6 lipca 1982 r.

Wierny poleceniu otrzymanemu na wyspie Rodos, raport poniższy 
ujmuje tajemnicę Kościoła w jednym z jej aspektów, ale w aspekcie 
szczególnie ważnym w perspektywie sakramentalnej Kościoła, a miano
wicie jako misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy 
Świętej. W rezultacie, wychodząc od tego, co nas łączy, poprzez wyjaś
nienia zbliżamy się do sedna problematyki ii stopniowo do tych wszy
stkich punktów, co do których nie jesteśmy jeszcze zgodni.

Redagując ten dokument pragniemy okazać to, co osiągnęliśmy, doś
wiadczamy razem jednej wiary, która jest kontynuacją wiary apostołów.

Dokument ten stanowi pierwszy etap wysiłku, którego celem jest 
zrealizowanie programu Komisji przygotowawczej, zaaprobowanego na 
pierwszym spotkaniu Komisji do spraw dialogu.

Ponieważ chodzi o pierwszy etap, dotyczący misterium Kościoła w jed
nym z jego aspektów, wiele punktów nie było jeszcze rozpatrywanych. 
Będą one rozpatrywane w etapach następnych, jakie są przewidziane 
w programie wzmiankowanym powyżej.

— I —

1. Chrystus, Wcielony Syn Boży, zmarły i zmartwychwstały, jest 
Jedynym, który zwyciężył grzech i śmierć. Mówienie o naturze sakra
mentalnej misterium Chrystusa oznacza przeto przypominanie możli
wości danej człowiekowi, a przez niego całemu kosmosowi, realizacji 
doświadczenia nowego stworzenia, Królestwa Bożego hic et nunc po
przez rzeczywistość materialną i stworzoną. Taki jest sposób, tropos, 
w którym Jedyna Osoba i jedyne wydarzenie Chrystusa, istnieją i dzia
łają w historii, od Pięćdziesiątnicy aż do Paruzji. Jednakże życie wiecz
ne, które Bóg dał światu w wydarzeniu Chrystusa, Swego Przedwiecznego 
Syna, jest niesione w „glinianych naczyniach”. Jest ono dane, chociaż 
w przedsmaku, jako zadatek.

2. Na Ostatniej Wieczerzy Chrystus podkreślił, że wydaje swoje Ciało 
za uczniów i za życie wielu, w Eucharystii. Dar ten jest tu czyniony 
przez Boga światu, ale w formie sakramentalnej. Poczynając od tego 
momentu, Eucharystia istnieje jako sakrament samego Chrystusa. Staje 
się ona przedsmakiem życia wiecznego, „lekarstwem nieśmiertelności”, 
znakiem Królestwa, które nadejdzie. Sakrament wydarzenia Chrystusa 
staje się więc identyczny z sakramentem Eucharystii. Sakrament Eucha
rystii w sposób pełny inkorporuje nas w Chrystusa.

3. Wcielenie Syna Bożego, Jego śmierć i zmartwychwstanie, było 
od początku realizowane według woli Ojca, w Duchu Świętym. Duch 
ten, który pochodzi wiecznie od Ojca i objawia się przez Syna, przy
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gotował wydarzenie Chrystusa i zrealizował je w pełni w zmartwych
wstaniu. Chrystus, który jest par excellence sakramentem danym przez 
Ojca światu, kontynuuje dawanie siebie za wielu, w Duchu, jedynym, 
który ożywia (J 6). Sakrament Chrystusa jest także rzeczywistością, 
która może istnieć tylko w Duchu.

4. Kościół i Eucharystia
a) w opisie ostatniej Wieczerzy Ewangeliści przemilczają rolę Ducha, je

dnakże był on złączony bardziej niż kiedykolwiek z Synem Wcielo
nym dla wypełnienia dzieła Ojca. Nie jest On jeszcze dany, przyjęty 
jako Osoba przez uczniów (J 7, 39). Ale gdy Jezus jest uwielbiony, 
Duch jest Jemu również udzielony i okazany. Pan Jezus wstępuje 
w chwałę Ojca i zarazem w tym samym czasie przez wylanie Ducha, 
w swym tropos sakramentalnym w ten świat. Pięćdziesiątnica, za
kończenie misterium paschalnego, inauguruje zarazem czasy ostatecz
ne. Eucharystia i Kościół, Ciało Chrystusa ukrzyżowanego i zmar
twychwstałego, staje się miejscem energii Ducha Świętego.

b) wierzący są ochrzczeni w Duchu w imię Trójcy Świętej dla uformo
wania jednego Ciała (por. IKor 12, 13). Kiedy Kościół celebruje 
Eucharystię, staje się ,,tym, czym jest”, Ciałem Chrystusa (IKor 10, 
17). Przez chrzest i bierzmowanie, w efekcie, członkowie Chrystusa 
są namaszczeni przez Ducha, wszczepieni w Chrystusa. Ale przez 
Eucharystię wydarzenie paschalne rozprzestrzenia się w Kościele. 
Kościół staje się tym, do czego jest wezwany przez chrzest i bierz
mowanie. Przez wspólnotę z Ciałem i Krwią Chrystusa, wierni wzra
stają w tym tajemniczym przebóstwieniu, które towarzyszy ich za
mieszkaniu w Ojcu i Synu, przez Ducha.

c) przeto z jednej strony Kościół celebruje Eucharystię jako wyraz, 
w tym oto czasie, liturgii niebieskiej. Z drugiej jednak strony, 
Eucharystia buduje Kościół, w tym sensie, że przez nią Duch Chrys
tusa Zmartwychwstałego formuje Kościół w Ciało Chrystusa. Oto 
dlaczego Eucharystia jest prawdziwie sakramentem Kościoła, zarazem 
jako sakrament całego daru jaki sam Pan czyni dla swoich i jako 
okazanie i wzrost Ciała Chrystusa, Kościoła. Kościół pielgrzymujący 
celebruje Eucharystię na ziemi aż dotąd, gdy Jego Pan przyjdzie 
oddać Królestwo Bogu Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 
Eucharystia antycypuje więc sąd nad światem i jego ostateczne prze
mienienie.

5. Misja Ducha jest złączona z misją Syna. Celebracja Eucharystii 
wyjawia energie Boże objawione przez Ducha w Ciele Chrystusa:
a) Duch przygotowuje przyjście Chrystusa w głoszeniu Proroków, w 

skierowaniu ku Niemu historii Narodu Wybranego, w sprawieniu 
poczęcia Dziewicy Maryi, w otwarciu serc na swe Słowo.

b) Duch okazuje Chrystusa w jego dziele Zbawiciela, Ewangelii, któ
rą jest On sam. Celebracja eucharystyczna jest wspomnieniem (ana
mneza) prawdziwym, ale dzisiaj sakramentalnym. Ephapax jest i przy_ 
chodzi. Celebracja Eucharystii jest par excellence kairos misterium.

c) Duch przemienia święte dary w Ciało i Krew Chrystusa (metabole), 
aby przez to dokonać wzrostu Ciała, którym jest Kościół. W tym 
sensie cała celebracja jest epiklezą, nawet jeżeli jest to szczególniej 
podkreślane w określonych momentach. Kościół jest nieustannie 
w stanie epiklezy.
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d) Duch wprowadza we wspólnotę z Ciałem Chrystusa tych, którzy 
uczestniczą w tym samym chlebie i tym samym kielichu. Poczynając 
stąd, Kościół okazuje to, czym jest: sakrament koinonii trynitarnej, 
„mieszkaniem Boga z ludźmi” (por. Ap 21,4). Duch w aktualizacji 
tego, co Chrystus uczynił raz jeden za wszystkich — wydarzenie 
misterium — dopełnia to w nas wszystkich. Tę relację do misterium 
najbardziej ewidentną w Eucharystii, odnajdujemy we wszystkich 
innych sakramentach, które wszystkie są dziełem Ducha. Oto dlacze
go Eucharystia jest centrum życia sakramentalnego.

6. Celebracja eucharystyczna jako całość uobecnia misterium try- 
nitarne Kościoła. Przechodząc od słuchania Słowa, kulminującego 
w głoszeniu Ewangelii — anons apostolski, że Słowo stało stię 
Ciałem — poprzez dziękczynienie skierowane do Ojca, do memoriału 
ofiary Chrystusa i do komunii z Nim, dzięki modlitwie epiklezy doko
nywanej w wierze. Przeto w Eucharystii epikleza nie jest inwokacją 
dla sakramentalnej przemiany Chleba i Wina. Jest ona także modlitwą
0 pełny efekt uczestnictwa wszystkich w objawionym przez Syna mis
terium. W ten sposób obecność samego Ducha rozciąga się przez udział 
sakramentu Słowa, które stało się Ciałem, na całe Ciało Kościoła. Nie 
zamierzając jeszcze rozwiązać trudności istniejących między Wschodem
1 Zachodem na temat relacji między Synem i Duchem, możemy już 
teraz razem powiedzieć, że ten Duch, który pochodzi od Ojca (J 15,26) 
jako z jednego źródła Trójcy i który staje się Duchem naszego usyno- 
wienia (Rz, 8,15), gdyż jest On także Duchem Syna (Ga 4,6), jest nam 
udzielany, szczególnie w Eucharystii, przez tego Syna, na którym On 
spoczął w czasie i w wieczności (J 1,32). Oto dlaczego misterium eucha
rystyczne dokonuje się w modlitwie, która łączy słowa, przez które 
Słowo stało się Ciałem, czyniąc sakrament i epiklezę, w której Kościół 
oniemiały przez wiarę, błaga Ojca, przez Syna, o zesłanie Ducha, poprzez 
które w jedynej ofierze Wcielonego Syna wszystko zostaje spełnione 
w jedności. Przez Eucharystię wierzący jednoczą się z Chrystusem, 
który ofiarował siebie Ojcu z nimi i otrzymują moc ofiarowania siebie 
w duchu ofiary, jedni drugim, jak sam Chrystus ofiarował siebie Ojcu 
za wielu, dając siebie także ludziom.

To spełnienie w jedności dokonywane nierozdzielnie przez Syna 
i Ducha, działając w odwołaniu się do polecenia Ojca i do swego planu, 
jest Kościołem w swojej pełni.

— II —

1. Powołując się na Nowy Testament, należy zaznaczyć przede 
wszystkim, że Kościół oznacza rzeczywistość „lokalną”. Kościół istnie
je w historii jako Kościół lokalny. Dla jakiegoś regionu mówi się raczej 
o Kościołach, w liczbie mnogiej. Jest to zawsze Kościół Boga, ale zaw
sze w danym miejscu.

Otóż Kościół, który istnieje w danym miejscu nie jest formowany, 
zasadniczo, przez osoby, które składają się na jego budowę. On istnieje 
jako „Jerozolima niebieska”, która „zstępuje od Boga”, zjednoczenie za
łożone na samej wspólnocie. Kościół jest konstytuowany przez darmowy 
dar, ten z nowego stworzenia.

Jest przeto szczególnie jasne, że Kościół „który jest” w danym 
miejscu, wyraża się jako taki, ponieważ jest „zgromadzony”. Samo to



54 Ks. Henryk Paprocki

zgromadzenie, którego elementy i wymogi są wyszczególnione przez 
Nowy Testament, staje się w pełni takim, ponieważ jest synaksą eucha
rystyczną. W rezultacie, kiedy Kościół lokalny celebruje Eucharystię, 
wydarzenie dokonane „raz jeden za wszystkich” jest aktualizowane 
i objawiane. W Kościele lokalnym nie ma więc ani mężczyzny, ani 
kobiety, ani niewolnika, ani człowieka wolnego, ani Żyda, ani Greka. 
Nowa jedność jest udzielana, przekraczając podziały i przywraca 
wspólnotę w jednym Ciele Chrystusa. Jedność ta przekracza jedność 
psychologiczną, rasową, społeczno-polityczną czy też kulturową. Jest 
ona ,,wspólnotą Ducha Świętego” gromadzącą rozproszone Dzieci Bo
że. Nowość chrztu i bierzmowania przynosi więc swój owoc. I przez 
moc Ciała i Krwi Pana, pełnego Ducha Świętego, grzech, który nie 
przestaje atakować chrześcijan, czyniąc przeszkodę w dynamiźmie „życia 
dla Boga w Chrystusie Jezusie”, otrzymanym na chrzcie, jest ciągle 
uleczany. Dotyczy to także grzechu podziału, którego wszystkie formy 
przeczą planowi Boga.

Z tekstów najważniejszym do przywołania jest IKor 10, 15—17: jeden 
chleb, jeden kielich, jedno Ciało Chrystusa w wielości członków. To 
misterium Jedności w miłości wielu osób czyni właściwą nowość koinonia 
trynitarnej udzielanej ludziom w Kościele przez Eucharystię. Taki jest 
cel zbawczego dzieła Chrystusa, które rozprzestrzenia się w czasach 
ostatecznych od Pięćdziesiątnicy.

Oto dlaczego Kościół odnajduje swój wzorzec, swoje pochodzenie 
i swój cel w misterium Boga Jedynego w Trzech Osobach. Oczywiście, 
Eucharystia również rozumiana w świetle misterium trynitarnego kon
stytuuje kryterium funkcjonowania życia eklezjalnego w jego istocie. 
Elementy instytucjonalne powinny być odbiciem widzialnym rzeczywis
tości misteryjnej.

2. Rozwój celebracji eucharystycznej Kościoła lokalnego wskazuje, 
w jaki sposób koinonia aktualizuje się w Kościele celebrującym Eucha
rystię. W celebracji Eucharystii przez wspólnotę zgromadzoną aktywnie 
wokół swego biskupa lub kapłana pozostającego we wspólnocie z bisku
pem, zaznacza się aspekty następujące, wzajemnie uwarunkowane, na
wet jeśli taki czy inny moment celebracji wyakcentowuje się w sposób 
specyficzny.

Koinonia jest eschatologiczna. Jest ona nowością, która przychodzi 
w czasach ostatecznych. Oto dlaczego wszystko ma początek w Eucha
rystii jako w życiu Kościoła, przez nawrócenie i pojednanie. Eucharystia 
zakłada pokutę (mśtanoia) i wyznanie (exomologesis), które gdzie in
dziej znajduje swój własny wyraz sakramentalny. Ale Eucharystia daruje 
i leczy również grzechy, ponieważ jest sakramentem przebóstwiającej 
miłości, Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym.

Ale ta koinonia jest również kerygmatyczna. Weryfikuje się to w Sy- 
naksie nie tylko z tego powodu, że celebracja „głosi” wydarzenie mis
terium, ale także dlatego, ponieważ aktualizuje je dzisiaj w Duchu. 
Implikuje to głoszenie Słowa zgromadzeniu i odpowiedź wiary wszyst
kich. Także aktualizuje się wspólnota zgromadzenia w kerygmie czyli 
jedność w wierze. Ortodoksja jest inherentna koinonii eucharystycznej. 
Ortodoksja ta wyraża się najbardziej jasno przez głoszenie Symbolu 
Wiary, który jest zwięzłym wyrazem tradycji apostolskiej, której biskup 
jest świadkiem na mocy swojej sukcesji. Przeto Eucharystia jest Sa
kramentem i Słowem, ponieważ jest w niej Słowo Wcielone, które
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uświęca w Duchu. Oto dlaczego cała liturgia, a nie tylko lektura Pisma 
Świętego, konstytuuje głoszenie Słowa w formie doksologii i modlitwy. 
Odwrotnie, słowo proklamowane jest Słowem, wcielonym i sakramen
talnym.

Koinonia ta jest zarazem ministerialna i pneumatologiczna. Oto dla
czego Eucharystia jest jej okazaniem par excellence. Całe zgroma
dzenie, każdy w swym stopniu, jest „liturgiem” koinonii, ale istnieje ona 
tylko przez Ducha Świętego. Będąc przeto darem Boga trójjedynego, 
koinonia jest także odpowiedzią ludzi. Ci, którzy w wierze pochodzącej 
z Ducha i ze Słowa, wprowadzają w życie powołanie i misję, które 
otrzymali w chrzcie, stają się, każdy w swym stopniu, żywymi człon
kami Ciała Chrystusa.

3. Urząd Biskupa nie wyczerpuje się tylko w funkcji faktycznej ozy 
też pragmatycznej (jakkolwiek jest on rzeczywiście przewodniczącym), 
ale jest funkcją organiczną. Biskup otrzymuje dar łaski biskupiej (lTm 
4,14) w sakramencie konsekracji, wypełnionym przez biskupów, którzy 
już otrzymali ten sam dar dzięki istnieniu nieprzerwanej sukcesji chiro- 
tonii biskupich, zapoczątkowanej przez świętych apostołów. Przez sa
krament ordynacji Duch Pana „udziela” biskupowi nie jurydycznie 
jako prosta transmisja mocy, ale sakramentalnie exousia sługi, którą 
Syn otrzymał od Ojca i po ludzku przyjął przez zgodę na Swoją Mękę.

Funkcja biskupa czerpie swoją istotę ze zgromadzenia eucharystycz
nego, któremu biskup przewodniczy. Jedność eucharystyczna Kościoła 
lokalnego implikuje wspólnotę między tym, kto przewodniczy i ludem, 
któremu przekazuje on Słowo Zbawienia i dary eucharystyczne. Zresztą 
minister jest także tym, który „otrzymał” w swoim Kościele wiernym 
tradycji to Słowo, które przekazuje. Również wielka modlitwa wstawien
nicza, która zwraca się do Ojca, jest modlitwą całego Kościoła z nim. 
Nie może to zostać oddzielone od biskupa, biskup zaś mie może być od-' 
dzielony od swego Kościoła.

Biskup znajduje się w sercu Kościoła lokalnego jako sługa Ducha, by 
rozpoznawać charyzmaty i czuwać nad tym* aby były one dla dobra 
wszystkich, w wierności tradycji apostolskiej. Biskup znajduje się w 
służbie inicjatyw Ducha, aby nic nie powstrzymywało nikogo od współ
pracy w budowaniu koinonii. Jest on ministrem jedności, sługą Chrys
tusa Pana, którego misją jest „upodabnianie w jedności Dzieci Bożych”. 
Ponieważ zaś Kościół jest budowany przez Eucharystię, jest on tym, 
który przyobleczony w łaskę urzędu kapłańskiego, przewodniczy Eucha
rystii.

Jednak to przewodniczenie powinno być dobrze zrozumiane. Biskup 
przewodniczy ofierze całej wspólnoty. Konsekrując dary, które stają 
się Ciałem i Krwią, ofiarowane przez wspólnotę, biskup celebruje nie 
tylko fila niej, ani też tylko w niej, ale przez nią. Ukazuje się wlięc 
jako minister Chrystusa czyniący jedność Jego Ciała, tworzący wspólnotą 
przez Jego Ciało. Jedność wspólnoty z nim jest więc z porządku mister- 
ion, a nie tylko z porządku jurydycznego. Ta jedność wyraża się 
w Eucharystii, która rozprzestrzenia się i aktualizuje w całokształcie 
relacji „pastoralnych” magisterium, kierowania, drogi sakramentalnej. 
Wspólnota eklezjalna jest także wezwana do bycia zawiązkiem odno
wionej wspólnoty ludzkiej.

4. Istnieje głęboka wspólnota między biskupem i jego Kościołem, 
której Duch biskupowi udziela w odpowiedzialności za Kościół Boga.
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Starożytna tradycja wyrażała to z upodobaniem przez symbol zaślubin. 
Jedność ta ma jednak miejsce wewnątrz zjednoczenia ze wspólnotą apos
tolską. W starożytnej tradycji (o czym świadczy Tradycja Apostolska 
Hipolita) biskup wybrany przez lud — który niesie gwarancję swojej, 
wiary apostolskiej, w zgodzie z tym, co Kościół lokalny wyznaje — 
otrzymuje łaskę służenia Chrystusowi przez Ducha w modlitwie zgro
madzenia i przez nałożenie rąk (chirotonia) biskupów sąsiednich, świad
ków wiary ich własnego Kościoła. Jego charyzma, pochodząca wprost 
od Ducha, jest mu dana w apostolskości jego Kościoła (złączonej z wiarą 
wspólnoty apostolskiej) i w apostolskości innych Kościołów, reprezen
towanej przez ich biskupów. Przez to jego ministerium zapisuje się 
w katolickości Kościoła Bożego.

Sukcesja apostolska nie wyraża nic innego, jak jedynie to przekazy
wanie władzy. Jest ona sukcesją w danym Kościele, świadku wiary 
apostolskiej, we wspólnocie z innymi Kościołami, świadkami tej samej 
wiary apostolskiej. Katedra odgrywa istotną rolę we wpisaniu biskupa 
w serce eklezjalnej apostolskości. Ale z drugiej strony, raz ordynowany 
biskup staje się w swym Kościele gwarantem apostolskości, tym który 
reprezentuje ją na łonie wspólnoty Kościołów, jest więzią z innymi 
Kościołami. Oto dlaczego w Kościele Eucharystia nie może być 
prawdziwie celebrowana, jeśli nie przewodniczy jej biskup lub prezbi
ter pozostający we wspólnocie z biskupem. Ta myśl jest zasadnicza 
w anaforach.

Przez posługę kapłanów, w służbie przewodniczenia w życiu i w ce
lebracji eucharystycznej wspólnot, które są im powierzone, wzrastają 
one we wspólnocie ze wszystkimi wspólnotami, za które biskup jest 
pierwszym odpowiedzialnym. W aktualnej sytuacji, sama diecezja jest 
wspólnotą wspólnot eucharystycznych. Jedną z zasadniczych funkcji 
kapłanów jest ich wiązanie z Eucharystią biskupa i karmienie wiarą 
apostolską, której biskup jest świadkiem i gwarantem. Muszą oni także 
czuwać nad tym, aby pokarm Ciała i Krwi Tego, Który wydał swoje 
życie za braci karmił, aby chrześcijanie stali się autentycznymi świad
kami miłości braterskiej w ofierze wzajemnej pokarmu ofiary Chrystusa. 
Przeto, według słów apostoła „jeżeli ktokolwiek widzi swego brata 
w potrzebie ‘i zamyka się przed nim, jak miłość Boga może w nim 
mieszkać”. Eucharystia determinuje chrześcijański styl życia misterium 
paschalnego Chrystusa i daru Pięćdziesiątnicy. Dzięki temu dokonuje 
się głęboka przemiana ludzkiej egzystencji, zawsze w konfrontacji z po
kusą i z cierpieniem.

— III —

1. Ciało Chrystusa jest jedno. Istnieje przeto jeden Kościół Boży. 
Identyczność jednego zgromadzenia eucharystycznego z drugim pochodzi 
z tego, że wszyscy, którzy z tą samą wiarą celebrują ten sam Memoriał,, 
że wszyscy przez spożywanie tego samego Chleba i uczestnictwo w tym 
samym Kielichu, wchodzą w to samo jedno Ciało Chrystusa, w Które 
zostali włączeni przez ten sam chrzest. Jest wielkość celebracji, ale 
zawsze celebrowane jest jedno Misterium, w którym uczestniczymy. 
Także, gdy wierni przyjmują Ciało i Krew Pana, nie przyjmują cząstki 
Chrystusa, ale całego Chrystusa.

Tym sposobem, Kościół lokalny, który celebruje Eucharystię wokół 
swego biskupa, nie jest częścią Ciała Chrystusa. Wielość lokalnych
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synaks nie dzieli Kościoła, lecz przeciwnie, jest okazaniem jedności 
sakramentalnej. Jak wspólnota apostołów zgromadzone wokół Chrystusa, 
każde zgromadzenie eucharystyczne jest prawdziwie świętym Kościołem 
Boga, Ciałem Chrystusa, we wspólnocie z pierwszą wspólnotą uczniów 
i tymi wszystkimi, którzy celebrowali i celebrują Memoriał Pana. Jest 
ono także we wspólnocie ze zgromadzeniem świętych w niebie, co przy
wołuje każda celebracja.

2. Nie likwidując różnorodności i wielości, koinonia je suponuje, 
lecząc rany podziału i przekraczając je w jedności.

Ponieważ Chrystus jest jeden dla wielu, także w Kościele, który jest 
jego Ciałem, jedność i wielość, uniwersalność i lokalność, są w konieczny 
sposób jednocześnie. Bardziej jeszcze konkretnie, ponieważ Bóg Jeden 
i Jedyny jest wspólnotą Trzech Osób, Kościół jeden i jedyny jest 
wspólnotą wielu wspólnot i Kościół lokalny jest wspólnotą osób. Kościół 
jeden i jedyny identyfikuje się z koinonią Kościołów. Jedność i wiel
ość ujawniają w tym punkcie miejsce, gdzie jeden nie może egzysto
wać bez drugiego. Toteż konstytutywną dla Kościoła jest relacja, że insty
tucje pozostają widzialne i mówiąc dokładniej, historyczne.

3. Ponieważ Kościół powszechny okazuje się w synaksie Kościoła 
lokalnego, dwa warunki winny być przede wszystkim zrealizowane, aby 
Kościół lokalny, który celebruje Eucharystię, był prawdziwie we wspól
nocie eklezjalnej.
a) identyczność misterium Kościoła przeżytego w Kościele lokal

nym i misterium Kościoła przeżytego przez Kościół pierwot
ny — katolickość w czasie — jest fundamentalna. Kościół jest 
apostolski, ponieważ jest założony i bez przerwy podtrzymywany 
w misterium zbawienia objawionym w Chrystusie i przekazanym 
w Duchu przez tych, którzy byli świadkami, przez Apostołów. Jego 
członkowie będą sądzeni przez Chrystusa i Apostołów (por. Łk 22,30).

b) Dzisiaj decydująca jest wzajemna znajomość między Kościołem lo
kalnym i innymi Kościołami. Każdy winien rozpoznać siebie w in
nych, przekraczając różne lokalne partykularności w identyczności 
Misterium Kościoła. Dotyczy to wzajemnej znajomości katolickości 
jako wspólnoty w integralności misterium. Znajomość ta dokonuje 
się przede wszystkim na planie regionalnym. Wspólnota będąca w 
tym samym patriarchacie lub będąca w innej formie jedności lokalnej, 
jest przede wszystkim okazaniem życia Ducha w tej samej kulturze 
lub w tych samych warunkach historycznych. Implikuje ona rów
nież jedność świadectwa i apel o uprawianie braterskich napomnień 
w pokorze. Ta wewnętrzna wspólnota w tym samym regionie, win
na przenikać we wspólnotę między Kościołami siostrzanymi.

Ale ta wzajemna znajomość nie jest autentyczna bez dwóch warun
ków, wyłożonych w anaforze św. Jana Chryzostoma i w pierwszych 
anaforach antiocheńskich. Warunkiem pierwszym jest wspólnota w tej 
samej kerygmie, a więc w tej samej wierze. Wymóg ten, zawarty 
już w chrzcie, wyraża się w celebracji eucharystycznej. Poza tym 
potrzebne jest pragnienie wspólnoty w agapie i w diakonii, nie tylko 
w słowie, ale i w uczynkach.

Ta trwałość w ciągu historii i wzajemna znajomość są w szczególny 
sposób przywoływane podczas synaksy eucharystycznej poprzez wy
mienianie świętych w kanonie i w dyptychach imion głów Kościoła. 
Rozumie się też, dlaczego te ostatnie są znakami jedności katolickiej
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we wspólnocie eucharystycznej, odpowiedzialnej, każda w swym planie, 
trwania tej wspólnoty w uniwersalnej symfonii Kościołów i ich wspól
nej wierności Tradycji apostolskiej.

4. Znajduje się więc między tymi Kościołami węzeł wspólnoty, który 
Nowy Testament przedstawia następująco: wspólnota w wierze, w na
dziei i w miłości, wspólnota w sakramentach, wspólnota w różnorod
ności charyzmatów, wspólnota w pojednaniu, wspólnota w służbie. 
Sprawcą tej wspólnoty jest Duch Pana Zmartwychwstałego. To przez 
Niego Kościół powszechny, katolicki, scala różnorodność czyli wielość, 
czyniąc to w ten sposób jednym ze swych elementów zasadniczych. 
Tę katolickość przedstawia spełnienie modlitwy 17 rozdziału Ewangelii 
według św. Jana, powtórzone w epiklezach eucharystycznych.

Związek ze wspólnotą apostolską łączy zgromadzenie biskupów, za
pewniając w ten sposób episkope Kościołów lokalnych z Kolegium 
Apostołów. Oni także tworzą kolegium zakorzenione przez Ducha w 
„raz jeden za wszystkich”, grupy apostolskiej, jedynym świadku wiary. 
Oznacza to nie tylko, że powinni oni być zjednoczeni między sobą przez 
wiarę, miłość, misję, pojednanie, ale także, że uczestniczą oni w tej 
samej odpowiedzialności i w tej samej służbie Kościoła. Ponieważ 
w Kościele lokalnym spełnia się Kościół jeden i jedyny, żaden biskup 
nie powinien oddzielać troski o swój Kościół od troski o Kościół 
powszechny. I skoro przez sakrament ordynacji otrzymał on charyzmę 
Ducha dla episkope swego Kościoła lokalnego, otrzymał on również tę 
samą charyzmę Ducha dla episkope całego Kościoła. W Ludzie Bożym 
biskup wykonuje ją we wspólnocie ze wszystkimi biskupami hic et nunc 
w służbie Kościołowi i we wspólnocie z żywą tradycją, którą biskupi 
z przeszłości przekazali. Obecność biskupów sąsiednich stolic na ordy
nacji biskupiej „sakramentalizuje” i aktualizuje tę wspólnotę. Wytwarza 
ona to przenikanie się troski wspólnoty Kościoła lokalnego i troski 
Kościoła rozpostartego na całej ziemi. Episkope Kościoła powszechnego 
odnajduje się jako powierzoną przez Ducha nie biskupom lokalnym, ale 
ich wspólnocie. Wspólnota ta wyraża się tradycyjnie w praktyce soboro
wej. Sprawdzimy później sposób, w jaki ją przemyśleć i zrealizować w 
perspektywach, które sprecyzowliśmy.
Monachium, 6 lipca 1982 roku

f  Jan Kardynał Willebrands 
f  Arcybiskup Stylianos

Lista członków Komisji obecnych na ~spo tkaniu:

Kościół prawosławny: Patriarchat ekumeniczny — J. E. Arcybiskup 
Australii Stylianos, Prof. Jan Zizioulas; Patriarchat Aleksandrii — J.E. 
Metropolita Kartaginy Parthenios, Prof. Stylianos Popadopoulos; Pat
riarchat Jerozolimy — J. E. Metropolita Petry German, Prof. Georges 
Galitis; Patriarchat Moskwy — J. E. Arcybiskup Wyborga Cyryl, Ks. 
Prof. Liwerij Woronow; Patriarchat Serbii — J. E. Biskup Sumadiji 
Sawa, Prof. Stoyan Goszević; Patriarchat Rumunii — J. E. Biskup 
Transylwanii Antoni, Ks. Prof. Dumitru Staniloae; Patriarchat Bułgarii 
— J. E. Biskup Dragowicy Jan, Ks. Prof. Nikołaj Szywarow; Kościół 
Cypru — J. E. Metropolita Morphu Chryzantos, Prof. Makarios Papa- 
chrystoforou; Kościół Grecji — J. E. Metropolita Paristerionu Chryzostom, 
Prof. Megas Farantos; Kościół Polski — J. E. Biskup Sawa, J. E. Biskup 
Szymon; Patriarchat Gruzji — J. E. Arcybiskup Achaltsiku Anania,
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J. E. Arcybiskup Sukhum Dawid; Kościół Czechosłowacji — Ks. Prof. 
Pavel Ales; Kościół Finlandii — Ks. Matti Sidoroff, O. Ambroży z Wa- 
lamo.
Kościół katolicki: J. E. Kardynał Jan Willebrands, J. E. Kardynał William 
Baum, J. E. Kardynał Joseph Ratzinger, J. E. Kardynał Roger Etche- 
garay, J. E. Arcybiskup Mario Brini, J. E. Arcybiskup Nikolas Foscolos, 
J. E. Arcybiskup Mariano Magrassi, J. E. Biskup Alfred Pichler, 
J. E. Ks. Ramon Torrella, J. E. Biskup Antal Jakab, J. E. Biskup Miro
sław Maruszyn, J. E. Biskup Alfons Nossol, Ks. Michele Maccarone, 
Ks. Prof. Frederick McManus, Ks. Prof. Dimitri Salachas, Prof. Ernst 
Suttner, Ks. Prof. Hermann Vogt, O. Emmanuel Lanne, Ks. Prof. 
Jean M. R. Tillard, Ks. Prof. Andrś de Halleux, Ks. John F. Long, 
Ks. Prof. Peter-Hans Kolvenbach, Ks. Prof. Louis Bouyer, Ks. Prof. 
Wacław Hryniewicz, Ks. Prof. Patrick van der Aalst, Prof. Vittorio 
Peri, Ks. Pierre Duprey.

Tłum. ks Henryk Paprocki



MIKOŁAJ KOZŁOWSKI

DIALOG ANGLIKAŃSKO — PRAWOSŁAWNY

Spotkanie anglikańsko-prawosławnej Komisji Doktrynalnej. Canterbury, 
12—19 lipca 1982 roku.

Tegoroczne spotkanie w Canterbury było doniosłe ze względu na trzy 
czynniki, które towarzyszyły pracom Komisji:
1. duch modlitwy przejawiający się w pracach Komiisji oraz odczucie 

asystencji Ducha Sw.;
2. duże zaangażowanie w pracach Komisji jej uczestników;
3. ożywienie w pracach Komisji poprzez obecność wielu nowych człon

ków.
Przewodniczącym Komisji ze strony anglikańskiej był bp Henry Hill, 

ze sfcEony prawosławnej — abp Thyateiry Methodios.
W obradach brali udział tym razem przedstawiciele prawie wszystkich 

autokefalicznych Kościołów prawosławnych na świecie, z wyjątkiem 
Kościoła gruzińskiego i czechosłowackiego (po raz pierwszy reprezento
wane były Kościoły prawosławne: Antiochii i Polski).

W spotkaniu uczestniczyło 16 anglikanów i 23 prawosławnych. Pod
czas konferencji większość prac była prowadzona w podkomisjach. Zgod
nie z decyzją podjętą podczas spotkania w zeszłym roku w Genewie, trzy 
podkomisje nadal pracowały nad następującymi tematami: I — „Mis
terium Kościoła”; II — „Udział w łasce Trójcy Sw., Świętość chrześci
jańska”; III — „Kult chrześcijański i zachowanie wiary chrześcijańskiej”.

Raport I podkomisji pogłębił już rozpoczętą pracę na temat cech 
Kościoła: katolickości i apostolskości.

Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie apostolskości, rozważając to 
w odniesieniu do tradycji, misji i hierarchii Kościoła. W raporcie mówi 
się o „słowie apostolskim” jako „żyjącej sile w Kościele” i podkreśla się 
ścisłe więzi pomiędzy duchowieństwem i wiernymi. Apostolskość jest 
szczególnie wyrażona przez sukcesję biskupów. Sukcesja jest znakiem 
nieprzerwanej kontynuacji apostolskiej tradycji i życia.

I podkomisja prawie zakończyła redagowanie dokumentu, w którym 
zawarte jest jasne stwierdzenie, że „anglikanie zwykli widzieć nasze
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podziały jako podziały w Kościele, nie wierzą oni, że są sama jedynym, 
prawdziwym Kościołem, ale wierzą, że do niego należą.

Prawosławni, jakkolwiek wierzą, że Kościół prawosławny jest jedynym, 
prawdziwym Kościołem Chrystusa, który jako Jego Ciało nie jest d nie 
może być podzielony, tym niemniej widzą anghkanów jako braci w 
Chrystusie, którzy z nimi poszukują jedności wszystkich chrześcijan 
w jednym Kościele”.

Praca nad tym dokumentem będzie kontynuowana w Podkomisji 
w następnym roku, a tematem dyskusji będzie stosunek pomiędzy Kościo
łami lokalnymi a Kościołem powszechnym, w szczególności zaś problem 
prymatu.

II podkomisja rozważała temat: „Chrześcijańska świętość” rozumiana 
jako udział w łasce Trójcy św. Stwierdzono, że indywidualni chrześcija
nie uczestniczą w łasce Trójcy św. jako członkowie społeczności chrześ
cijańskiej, a „modlitwa Ducha Sw. w wiernych jest darem całej spo
łeczności”. Uczyniono bardzo cenne obserwacje na temat stosunku po
między osobistą świętością, a łaską sakramentalną, przekazywaną w sa
kramencie kapłaństwa. Podkomisja w swoim raporcie rozważyła dalsze 
kwestie dotyczące Filioque. Zdecydowano się na dalsze studia na ten 
temat w świetle nauki rosyjskiego teologa XIX w. Bołotowa.

III podkomisja zajmowała się tematem: „Kult chrześcijański i zacho
wanie wiary chrześcijańskiej”. Podkreślono, że „dogmaty nie są abstrak
cyjnymi ideami samymi dla siebie, ale rzeczywistością — objawionymi 
i zbawczymi prawdami, mającymi przyciągać ludzkość do wspólnoty 
z Bogiem”.

Mówiąc o kulcie podkreślono współzależność między lex orandi a lex 
credendi (kultem i wiarą).

Zarówno prawosławni jak i anglikanie stwierdzili, że reforma litur
giczna jest możliwa. Przeprowadzono także badania drogi, którą mis
terium Chrystusa ukazuje w życiu liturgicznym Kościoła. Zdecydowano, 
że kult i duchowość będą tematem dyskusji w przyszłym roku.

W 1983 roku gospodarzem spotkania Komisji anglikańsko-prawosław- 
nej będzie Kościół prawosławny. Spotkanie to zbiegnie się z 10 rocznicą' 
działalności Komisji, tak że istnieje nadzieja, że z tej okazji zostanie 
opublikowana wspólna deklaracja podobna do tej, która została ogłoszo
na w 1976 roku w Moskwie.

Czy znaczy to, że dialog na tym zostanie zakończony? Oczywiście 
nie. Istnieją bowiem plany dalszego jego zintensyfikowania, także i po 
1983 roku, dla obopólnej korzyści i w imię dalszego zbliżenia między 
Kościołem anglikańskim i Kościołem prawosławnym.

Wspólny komunikat ze spotkania między arcybiskupem Canterbury 
dr Robertem Runcie’m a patriarchą ekumenicznym Konstantynopola 
Dymitriosem I

W dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 1982 r. Jego Eminencja dr Robert 
Ruńcie złożył swoją pierwszą wizytę jako arcybiskup Canterbury Jego 
Świątobliwości patriarsze ekumenicznemu Dymitriosowi I. Życzeniem 
Arcybiskupa Canterbury było złożenie wizyty najpierw w patriarchacie 
Ekumenicznym, następnie zaś w pozostałych Kościołach prawosławnych.

Przybyłego do Patriarchatu Ekumenicznego Arcybiskupa Canterbury 
przywitano śpiewem doksologii w katedrze patriarchalnej Sw. Jerzego, 
po czym nastąpiły wspólne modlitwy za Patriarchę Ekumenicznego
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i „Roberta Arcybiskupa Canterbury i Prymasa całej Anglii”, zakończone 
wspólnym błogosławieństwem.

W przemówieniu powitalnym Jego Świątobliwości, patriarcha Dymi- 
trios wyraził uczucie wdzięczności za wizytę oraz życzenie, aby dia
log anglikańsko-prawosławny był kontynuowany szczerze i otwarcie 
ze względu na pasterskie i praktyczne aspekty dyskutowanych tematów 
teologicznych.

Dialog ten powinien zachęcać wiernych obu Kościołów do udziału w 
nim zgodnie z Tradycją niepodzielonego Kościoła, bowiem teologia na
leży nie tylko do teologów, ale do całego Kościoła. Wierność tradycji, 
dodał Patriarcha, musi stanowić kryterium w naszym poszukiwaniu 
jedności nie tylko w miłości, ale także w prawdzie. Jego Świątobliwość 
zakończył słowami Sw. ap. Pawła „Natomiast żyjąc prawdziwie w mdłości 
sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową — ku Chrystu
sowi” (Ef 4,15). W odpowiedzi Arcybiskup Canterbury mówił o „wioś
nie” w stosunkach anglikańsko-prawosławnych, zapoczątkowanej spotka
niem dr Michaela Ramseya i patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I 
w latach 1962 i 1967 oraz poprzez ustanowienie Anglikańsko-Prawosław- 
nej Komisji Doktrynalnej w 1973 r. Arcybiskup Canterbury wspomniał 
także o „zimie” problemów i trudnościach przeżywanych w latach 1977— 
—78 mówiąc, że słowa Jego Świątobliwości były zachętą do kontynuo
wania naszego dialogu szczególnie w okresie trudności. To doprowadzi
ło do „drugiej wiosny”, którą obecnie przeżywamy.

Oficjalne rozmowy w Patriarchacie Ekumenicznym rozpoczęły się 29 
lipca 1982 r. Otwierając rozmowy Patriarcha podkreślił, że jego spot
kanie z Arcybiskupem Canterbury jest czymś więcej, aniżeli spotkaniem 
dwóch osób, jest ono także spotkaniem dwóch Kościołów, dwÓGh świa
tów, ludzi, którzy nieustannie modlą się o jedność we wspólnej wierze.

W toku rozmów Arcybiskup Canterbury podkreślił, że imię patriarchy 
ekumenicznego Dymitriosa I coraz częściej jest wymieniane w modlit
wach intercesji w liturgii Kościołów anglikańskich, szczególnie podczas 
nabożeństw ekumenicznych. Wyraził przy tym nadzieję, że anglikanie 
i prawosławni mogliby rozważyć możliwość wzajemnych modlitw za 
siebie.

Arcybiskup Canterbury podkreślił z uznaniem rolę jaką odgrywa Pa
triarchat Ekumeniczny w propagowaniu pracy ekumenicznej i dialogu 
z innymi Kościołami.

Arcybiskup wyraził nadzieję, że Anglikańsko-Prawosławna Komisja 
będzie gotowa do opublikowania nowej uzgodnionej deklaracji w 1983 r. 
podobnej do tej, którą przyjęto w Moskwie w 1976 r.

Podkreślił także i to, że trzeba myśleć o kontynuowaniu dialogu 
po 1983 r., kiedy minie 10-lecie pracy tej Komisji. Arcybiskup Canter
bury sugerował także, aby dialog na szczeblu międzynarodowym został 
wsparty poprzez wzmożone lokalne anglikańsko-prawosławne kontakty 
i współpracę. Kontakty te pomogły w popularyzowaniu uzgodnionych 
dokumentów Komisji Mieszanej, a także w pasterskich kontaktach mię
dzy wiernymi obu Kościołów. W odpowiedzi na wyrażone podziękowa
nie Patriarchy Ekumenicznego za opuszczenie Filioque w Symbolu 
Wiary, odmówionym podczas intronizacji Jego Eminencji w marcu 1980 r  
Arcybiskup Canterbury powiedział, że zalecił innym Kościołom angli
kańskim, aby uczyniły to samo. Kościoły Birmy, Kanady i Indii Zachod
nich już zdecydowały się na usunięcie Filioque. Jeżeli istnieją waha
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nia co do tego w niektórych Kościołach, powinno to być widziane jako 
oznaka teologicznej wagi problemu. Patriarcha Ekumeniczny wyraził na
dzieję, że w niedalekiej przyszłości Symbol Wiary będzie, odmawiany 
przez wszystkich chrześcijan w oryginalnej formie promulgowanej przez 
II Sobór Powszechny w 381 r., którego 1600-lecie obchodzono w ubieg
łym roku.

Na prośbę Patriarchy Ekumenicznego, Arcybiskup Canterbury zrela
cjonował wizytę papieża Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii. Określił 
on papieża jako światowego ewangelistę i kaznodzieję oraz wyraził 
szczególną satysfakcję anglikanów z wyników wizyty papieża w kated
rze w Canterbury, podczas której mówiono o postępie w dialogu angli- 
kańsko-katolickim i prawosławno-katolickim.

W odpowiedzi na prośbę Patriarchy Ekumenicznego, Arcybiskup Can
terbury przedstawił obecną sytuację w Kościele anglikańskim odnoś
nie kapłaństwa kobiet, co do którego, podobnie jak w 1977 r. Patriar
cha Ekumeniczny wyraził sprzeciw.

W rozmowach i wymianie poglądów brała udział Synodalna Komisja 
Spraw Międzykościelnych Patriarchatu Ekumenicznego, a także człon
kowie delegacji Arcybiskupa Canterbury: biskup Gibraltaru w Europie, 
ks. Colin Davey, sekretarz Anglikańsko-Prawosławnej Komisji i Czci
godny Apokrisariusz Patriarchy Ekumenicznego, a także jego Eminencja 
Arcybiskup Thyateiry i Wielkiej Brytanii Methodios, współprzewodniczą
cy dialogu anglikańsko-prawosławnego oraz ks. Peter Amstrong, kape
lan anglikański w Istambule.

Podczas dalszych rozmów Patriarcha Ekumeniczny i Arcybiskup Can
terbury podkreślili znaczenie kontynuowania osobistych kontaktów po
między anglikanami i prawosławnymi poprzez wymianę studentów i wi
zyt biskupów obu Kościołów.

Patriarcha Ekumeniczny i Arcybiskup Canterbury wyrazili troskę 
o życie duchowe młodych, zwrócili przy tym uwagę na znaczenie jakie 
ma ustanowienie właściwych stosunków między ruchami religijnymi 
młodzieży a Kościołem instytucjonalnym.

Patriarcha Ekumeniczny i Arcybiskup Canterbury podkreślili, potrze
bę współpracy ze zwierzchnikami duchowymi innych religii i wszystki
mi ludźmi dobrej woli w walce o pokój na ziemi i dobrobyt wszyst
kich, „ponieważ Bóg ukochał ludzkość”.

Wizyta charakteryzowała się duchem braterstwa i konstruktywną wi
zją przyszłych stosunków między obydwoma Kościołami.

Na zakończenie wizyty, w niedzielę 1 sierpnia, została odprawiona 
przez Jego Świątobliwość, w klasztorze Sw. Trójcy na wyspie Halki 
Sw. Liturgia, podczas której obecny był Jego Eminencja Arcybiskup 
Canterbury, po czym wieczorem tego samego dnia w kaplicy Sw. Heleny, 
w konsulacie brytyjskim, Arcybiskup Canterbury celebrował anglikań
ską Eucharystię w obecności Patriarchy Ekumenicznego.

Tłum. Mikołaj Kozłowski
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POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Genewa, 19—28 lipca 1982 r.

W dniach 19—28 lipca 1982 r. odbyło się w siedzibie SRK w Genewie 
posiedzenie Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. Było to 
ostatnie posiedzenie członków Komitetu Naczelnego, wybranego na Zgro
madzeniu Ogólnym w 1975 r. w Nairobi. Jak zwykle, dokonano prze
glądu pracy bieżącej SRK i określono kierunek prac w ciągu najbliż
szego roku. Punkt ciężkości stanowiły jednak przygotowania do VI Zgro
madzenia Ogólnego, które odbędzie się w Vancouver w 1983 r. Ponadto 
dużo uwagi poświęcono przyjętemu w Limie dokumentowi Komisji ,,Wia
ra i Ustrój'7 na temat chrztu, Eucharystii i urzędu kościelnego. Uchwa
lono także rezolucje w sprawie II Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogól
nego ONZ na temat rozbrojenia; wyroków śmierci bez sądu; odstąpienia 
terenów południowoafrykańskich na rzecz Swazilandu; Libanu.

Miejsce szczególne na każdym posiedzeniu Komitetu Naczelnego zaj
mują sprawozdania jego przewodniczącego i sekretarza generalnego SRK. 
Przewodniczący KN, abp Edward Scott, dokonał przeglądu najważniej
szych wydarzeń ekumenicznych i stanu przygotowań do Zgromadzenia 
Ogólnego. Jako wydarzenia ekumeniczne o szczególnym znaczeniu, które 
miały miejsce po posiedzeniu KN w 1981 r. abp Scott wymienił: po
siedzenia Komisji „Wiara i Ustrój77 w Limie, zgromadzenie publiczne 
na temat broni atomowej i rozbrojenia w Amsterdamie, Światową Kon
ferencję przedstawicieli religii na rzecz ratowania świętego daru życia 
przed katastrofą nuklearną (Moskwa, 10—14 maja 1982 r.), a także inne 
spotkania poświęcone problemowi zachowania pokoju. Istotne znaczenie 
dla dalszego rozwoju ruchu ekumenicznego posiadała także konsultacja 
na temat: „Znaczenie rad Kościołów w ruchu ekumenicznym”. Przepro
wadzono ją wspólnie z watykańskim Sekretariatem do Spraw Jedności 
Chrześcijan.

Jeden z paragrafów referatu został poświęcony stosunkom z Kościo
łem rzymskokatolickim. Współpraca jest kontynuowana, jakkolwiek od
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1981 r. nie istnieje już Wspólny Komitet do Spraw Społeczeństwa, Roz
woju i Pokoju (SODEPAX). Kontynuuje natomiast pracę Wspólna Grupa 
Robocza, składająca się z przedstawicieli Watykanu i SRK. Grupa ta, 
istniejąca od 1965 r., przedłożyła Komitetowi Naczelnemu piąte sprawoz
danie. Jej mandat wygasa w 1983 r. Zgromadzenie w Vancouver będzie 
więc musiało podjąć uchwałę w sprawie przedłużenia tego mandatu. 
Podobnego kroku oczekuje się od Watykanu.

Sekretarz generalny SRK, dr Filip Potter, rozpoczął swoje sprawoz
danie od pytania, czy zadanie, postawione przez Zgromadzenie w Nairobi, 
zostało wykonane. Zadanie to zostało sformułowane już w Uppsali (1968) 
i potwierdzone w Nairobi. Chodzi tu, z jednej strony, o jedność chrześci
jan w każdym poszczególnym miejscu, a z drugiej — o ich jedność 
we wszystkich miejscach świata jednocześnie. Jedność chrześcijan jest 
ściśle związana z jednością ludzkości, ma ją przygotować, jej służyć. 
W kierunku realizacji tego zadania został — zdaniem sekretarza gene
ralnego — postawiony jeden krok naprzód.

Główna część sprawozdania Sekretarza Generalnego była poświęcona 
analizie znaczenia słowa „sprawiedliwość”, biblijnym podstawom spra
wiedliwości i jej realizacji w dziejach ludzkości. Podkreślił on, że jednym 
z aspektów sprawiedliwości jest pełne uczestnictwo ludu Bożego w cało
kształcie życia Kościoła, narodu, państwa.

SRK — stwierdził w konkluzji dr F. Potter — chce być społecznością 
Kościołów, w której partycypacja będzie praktykowana. W kontekście 
tym skrytykował Kościoły członkowskie za to, że nie wykazują w tym 
punkcie niezbędnej wrażliwości.

Podczas obrad Komitetu Naczelnego dokonywany jest przegląd pracy 
poszczególnych zespołów programowych SRK i ich komisji. Z punktu 
widzenia merytorycznego obrady koncentrowały się wokół następują
cych tematów: chrzest, eucharystia i urząd kośaielny; misja i ewangeli
zacja; perspektywa ekumeniczna w dziedzinie etyki politycznej; program 
badań nad działaniem koncernów ponadnarodowych; broń atomowa, roz
brojenie i militaryzm; zdrowie, uzdrawianie i integralność osoby ludz
kiej; nauka i technologia.

Wymienione tematy nie są nowe. Większość programów związanych z 
tymi tematami została rozpoczęta już przed kilku latami, niektóre zaś 
jeszcze przed Zgromadzeniem Ogólnym w Nairobi. W ciągu ostatnich 
trzech lat uwaga poszczególnych komisji koncentrowała się głównie na 
zakończeniu rozpoczętych wcześniej programów. Jedynie niewielkie, 
specjalnie powołane zespoły dokonywały analiz sytuacji Kościołów w 
różnych częściach świata, współczesnego życia ludzkości i opracowywały 
propozycje kierunków pracy SRK w przyszłości. Zgromadzenie w Van
couver rozpatrzy te propozycje i podejmie wiążące decyzje.

Prace przygotowawcze do Zgromodzenia są już dość dalego zaawanso
wane. Dotyczy to zarówno strony technicznej Zgromadzenia jak też za
kresu pracy teologicznej oraz analizy działalności Kościołów w zakresie 
diakonii.

Opublikowano cały szereg materiałów przygotowawczych m.in. nie
oficjalny raport z działalności poszczególnych Zespołów programowych, 
tematy pracy biblijnej, przewodnik do ośmiu zakresów problemowych, 
który ma służyć pomocą w przeglądzie dotychczasowej działalności SRK.

Istotną część składową przygotowań stanowią wizyty przedzgroma- 
dzeniowe. 70 ekumenicznych grup złoży wizytę w 90 krajach. Chodzi
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o to, aby Zgromadzenie w Vancouver nie było jakimś jednostkowym 
wyizolowanym wydarzeniem, lecz stanowiło raczej akt końcowy wielkiej 
ilości zgromadzeń lokalnych, regionalnych i międzykonfesyjnych.

Zgromadzenie Ogólne rozpocznie się w niedzielę, 24 lipca uroczystym 
nabożeństwem, a zakończone zostanie w dniu 10 sierpnia 1983 r. Praca 
będzie przebiegała na posiedzeniach plenarnych w komisjach oraz w gru
pach regionalnych, roboczych, tematycznych i specjalistycznych. Cało
kształt prac Zgromadzenia będzie koncentrować się wokół tematu głów
nego: „Jezus Chrystus — życiem świata”.

Wśród kwestii, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte, należy wy
mienić wybór i zaproszenie głównych referentów. Podjęcie ostatecznych 
decyzji w tym zakresie zostało przekazane Komitetowi Wykonawczemu«, 
który zbierze się w lutym 1983 roku.



KAROL KARSKI

XXI ZGROMADZENIE OGÓLNE ŚWIATOWEGO 
ALIANSU KOŚCIOŁÓW REFORMOWANYCH

Odbyło się w Ottawie (Kanada) od 17 do 27 sierpnia 1982 r. Wśród 
blisko 500 przedstawicieli 149 Kościołów członkowskich znajdowali się 
dwaj delegaci Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce — Witold 
Bender, radca Konsystorza i Włodzimierz Zuzga, członek Europejskiego 
Komitetu Aliansu.

Główny temat obrad — ,,Twoje jest Królestwo, moc i chwała” — 
został zaczerpnięty z doksologii Modlitwy Pańskiej. Referaty, nawiązu
jące do tego tematu, wygłosili: prof, dr Jan Milic Lochman (Bazylea, 
Szwajcaria) ii arcbp Edward Walter Scott, prymas Kościoła Episkopal- 
nego Kanady, przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady 
Kościołów.

W trzech sekcjach omawiano następujące podtematy:
1) Lud Przymierza a poselstwo o Królestwie;
2) Moc łaski i bezlitosne moce;
3) Scena chwały Bożej a nadzieja zagrożonego świata.

Już podczas nabożeństwa inauguracyjnego uczestnicy zostali skonfron
towani z jednym spośród palących problemów. Delegaci czarnych Koś
ciołów reformowanych z Republiki Afryki Południowej złożyli oświad
czenie, że nie wezmą udziału w Wieczerzy Pańskiej, jeśli uczestniczyć 
w miej będą także delegaci obu białych, holenderskiego pochodzenia Koś
ciołów reformowanych, które w ojczyźnie odmawiają im wspólnoty przy 
Stole Pańskim.

Problematyka rasizmu i apartheidu została potem podjęta w wielu 
komitetach i grupach. Uchwalona deklaracja zawiera trzy punkty cięż
kości:
a) „Wespół z czarnymi chrześcijanami Afryki południowej” oświadcza 
się, „że apartheid (odrębny rozwój) jest grzechem, jego moralne i teolo
giczne usprawiedliwienie jest wypaczeniem Ewangelii, a ze względu 
na uparte nieposłuszeństwo wobec Słowa Bożego trzeba go uznać za 
błędną naukę teologiczną (heresy)”;
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b) oba białe Kościoły postanowiono zawiesić w przywilejach pełnego 
członkostwa, aż „słowem i czynem dowiodą zmianę swojego nastawie
nia”; oznacza to, że oba Kościoły nie mogą przejściowo korzystać z praw 
wynikających z przynależności do Aliansu;
c) jednocześnie jako „delegaci Zgromadzenia Ogólnego wyznajemy, że 
co się tyczy rasizmu, to nie jesteśmy bez winy”; konsekwencją po
wyższego stwierdzenia było skierowanie wielu pilnych pytań pod włas
nym adresem, np.: jak sprawa rasizmu i wynikająca z niego dyskrymi
nacja przedstawia się we własnych Kościołach i krajach; jak chrześ
cijanie, parafie i Kościoły winny przeciwstawiać się temu zjawisku.

Kolejny ważny temat znalazł odbicie w innym przyjętym przez Zgro
madzenie dokumencie: „Pokój a sprawiedliwość”. Czytamy tam, że 
wzrasta „konsens ekumeniczny” co do tego, iż „istnienie broni atomo
wych, ich produkcja, rozprzestrzenianie i ciągłe doskonalenie rzuca de
moniczny cień na cały świat”. To samo dotyczy broni biologicznych 
i chemicznych oraz militaryzacji przestrzeni kosmicznej. „Grozi katastro
fa o nie, dającym się wyobrazić rozmiarze”. Z tego wynika apel do 
Kościołów, aby czyniły pokutę i składały szczególnego rodzaju świa
dectwo o pokoju. Ma to się dziać zarówno słowem i czynem, tj. w zobo
wiązaniu, aby „modlitwą, pracą i myślą pomagać sprawie pokoju”. 
W konkluzji dokument stwierdza: „Bóg ostatecznie sprawi, że pojedna
nie zyskane przez Chrystusa uzyska swą pełnię przez stworzenie nowego 
nieba i nowej ziemi, gdzie sprawiedliwość i pokój mieszkać będą na 
wieki... Nosząc w sercu pewność tej nadziei, możemy podejmować od
ważne i zdecydowane kroki na rzecz pokoju i sprawiedliwości”.

Podczas obrad poświęcono też sporo uwagi zagadnieniu zwiastowania 
jak i stosunkom Aliansu z innymi rodzinami wyznaniowymi i Światową 
Radą Kościołów. Alians, który podkreśla w sposób szczególny swą otwar
tą i ekumeniczną postawę wobec innych wyznań chrześcijańskich, pro
wadza aktualnie rozmowy z katolikami, prawosławnymi, anglikanami, 
luteranami i baptystami.

Poza nakreśleniem programu działalności na najbliższe lata, dokonano 
wyboru prezydenta i 15-osobowego Komitetu Wykonawczego. Wybór na 
prezydenta 36-letniego czarnego duchownego z Afryki Południowej, 
ks. dr Allana Boesaka, jest kolejnym dowodem na to, że rodzina Koś
ciołów reformowanych poważnie traktuje sprawę równouprawnienia ra
sowego w ramach własnej społeczności.

Światowy Alians Kościołów Reformowanych istnieje od 1877 r. Zrzesza 
Kościoły tradycji reformowanej, prezbiteriańskiej i kongregacjonalnej 
z 65 milionami wiernych w 78 krajach świata. Poważna ich liczba znaj
duje się w krajach Trzeciego Świata. Zgromadzenie Ogólne, najwyższe 
gremium Aliansu, zbiera się na ogół co 5—7 lat. Jednakże poprzednie 
Zgromadzenie (nastąpiło wtedy historyczne połączenie Aliansu z Między
narodową Radą Kongregacjonalną) odbyło się aż w 1970 r., gdyż z przy
czyn finansowych zwołano w 1977 r. w Szkocji jedynie „Kolokwium 
z okazji 100 rocznicy Aliansu”, które zgromadziło znacznie mniej uczest
ników.



JAN ANCHIMIUK

PRZYGOTOWANIA DO SOBORU 
OGÓLNOPRAWOSŁAWNEGO

W dniach 3—12 września 1982 r. odbyła się w Chambesy koło 
Genewy II Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa. Wzięła w 
niej udział delegacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego w składzie: bp dr hab. Sawa (Hrycuniak), ordynariusz diecezji 
białostocko-gdańskiej; ks. protoprezbiter Atanazy Semeniuk, proboszcz 
parafii katedralnej w Warszawie i dr hab. Jan Anchimiuk.

Pierwsza Konferencja tego typu odbyła się w listopadzie 1976 r. 
Sama idea zwołania Soboru Ogólnoprawosławnego zrodziła się już w la
tach trzydziestych bieżącego stulecia. Podjęto ją ponownie w latach 
sześćdziesiątych. Pierwsze systematyczne przygotowania rozpoczęto pod
czas spotkania przedstawicieli prawosławia na wyspie Rodos w 1968 r.

Tak długi okres przygotowawczy świadczy o trudnościach, stojących 
na drodze do zwołania Soboru. Należy pamiętać, że Kościół prawosław
ny, będąc monolitem w zakresie doktryny, nie ma jednego centrum 
administracyjnego. Patriarcha Konstantynopola został upoważniony do 
podejmowania inicjatyw, nie może jednak zwołać żadnej konferencji 
ogólnoprawosławnej bez otrzymania zgody wszystkich zwierzchników 
poszczególnych Kościołów autokefalicznych. Jeśli się uwzględni, że ist
nieją nieporozumienia i różnice zdań co do autokefalii niektórych Koś
ciołów, różnice w sytuacji i postawie politycznej, to obraz trudności 
będzie bardziej wyraźny.

Do tych trudności i przeszkód nawiązywał metropolita Chalcedonu 
Meliton, który w przemówieniu inauguracyjnym powiedział: „Boży plan 
zbawienia człowieka postępuje naprzód i jest realizowany, mimo wszel
kich zjawisk przeciwnych, mimo niemocy, a często mimo przeciwdzia
łania a nawet niewiary ze strony tych instytucji, które zostały usta
nowione po to, aby służyć realizacji planu Bożego..., zamysł Boży 
urzeczywistnia się często przy zastosowaniu sposobów, dróg i praw, 
które przewyższają naszą wiedzę, zdolność pojmowania i widzenia, urze
czywistnia się zgodnie z Bożą metodą paradoksu”.

Podczas obecnej Konferencji rozpatrzono szeroki wachlarz problemów 
związanych z małżeństwem, kalendarzem i postem. Są to zagadnienia
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tylko pozornie należące do sfery dyscypliny kościelnej. Stanowią raczej 
wyraz zasadniczego stosunku Kościoła do otaczającego świata, albo też, 
mówiąc inaczej, stanowią przejawy samoświadomości Kościoła. Należy 
przy tym pamiętać, że w Kościele prawosławnym nie da się przepro
wadzić podziału na dogmatykę, pojmowaną jako „teoria”, i praktykę. 
Teologia pojmowana jest raczej jako wyraz życia Kościoła. Oznacza to, 
że każde posunięcie czy zarządzenia w sferze „praktyki” jest równo
znaczne z zajęciem tego lub innego stanowiska w sferze doktrynalnej 
i odwrotnie.

Dobrym przykładem może być tu kwestia kalendarza. Wprowadzenie 
kalendarza gregoriańskiego w miejsce juliańskiego doprowadziło w nie
których Kościołach do rozłamów. Dotyczy to daty świąt tzw. nieru
chomych. Zmiana terminu świętowania Wielkanocy i związanych z nią 
innych świąt jest o wiele bardziej poważna i może spowodować jeszcze 
większe perturbacje. Albowiem jest to sprawa nie tylko dokładnych 
wyliczeń astronomicznych, lecz także realności kosmicznego znaczenia 
Zmartwychwstania.

Nic dziwnego, że wyniki II Konferencji, które rozpatrzy Sobór, są 
bardzo wyważone i ostrożne. Jakkolwiek znalazły się sformułowania, 
wskazujące na wielką otwartość uczestników Konferencji.

W zakresie propozycji dotyczących małżeństw utrzymane zostały w 
zasadzie dotychczasowe postanowienia i dotychczasowa praktyka. Jedno
cześnie Kościołom lokalnym pozostawiono dużo swobody w podejmowa
niu decyzji zależnie od każdorazowej sytuacji. I tak, np. w sprawie 
małżeństw mieszanych w dokumencie końcowym znalazło się następujące 
sformułowanie: „Odnośnie małżeństw mieszanych prawosławnych z in
nymi chrześcijanami i ludźmi wyznającymi inne religie lub niewierzą
cymi Konferencja proponuje, aby: (a) zabraniać małżeństw prawosław
nych z innymi chrześcijanami zgodnie z akrybią kanoniczną, jednak 
błogosławić je ze względu na niemoce człowieka i miłość do niego, przy 
postawieniu warunku, że dztieoi z tego małżeństwa będą ochrzczone 
i wychowane w Kościele prawosławnym. Lokalne autokefaliczne Kościoły 
prawosławne mogą podejmować decyzje odnośnie stosowania ekonomii 
(tzn. łagodnego stosowania norm prawa kanonicznego) w poszczególnych 
wypadkach i w zależności od swoich potrzeb duszpasterskich, (b) Mał
żeństwo między prawosławnymi a ludźmi wyznającymi inne religie lub 
niewierzącymi jest całkowicie zabronione przez akrybię kanoniczną 
(tzn. ścisłe stosowanie norm prawa kanonicznego). Jednak lokalne auto
kefaliczne Kościoły prawosławne mogą stosować ekonomię duszpasterską 
w zależności od swoich szczególnych potrzeb duszpasterskich”.

Z przytoczonego dokumentu wynika wyraźnie, że wysiłki uczestników 
Konferencji szły wprawdzie w kierunku zarysowania ideału małżeństwa 
prawosławnego, ale można w nim też wyczytać, że prawosławnej kon
cepcji małżeństwa w świecie współczesnym obcy jest wszelki rygoryzm, 
naruszający miłość do człowieka. Chodzi przede wszystkim o zachowanie 
zasady miłości do człowieka. Nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat 
dla człowieka.

W podobnym duchu utrzymane są dwa inne dokumenty w sprawie 
postu i kalendarza.

W sprawie postu postanowiono, że w mocy pozostaje dotychczasowa 
praktyka, zezwalająca na elastyczne stosowanie obowiązujących norm 
kanonicznych. Nie jest to jednak decyzja ostateczna. Jedna z dwóch 
następnych Konferencji zajmie się jeszcze tym problemem.



Przygotowanie do Soboru Ogólnoprawoslawnego 71

Bardzo interesujący jest dokument o kalendarzu. Konferencja oceniła 
bardzo pozytywnie pracę specjalnej komisji, złożonej z astronomów i ma
tematyków, która dokonała dokładnych obliczeń astronomicznych. Jedno
cześnie stwierdzono, że w sytuacji aktualnej Lud Boży nie jest przy
gotowany... do tego, aby przyjąć zmiany w sprawie określenia daty 
Wielkanocy”. W związku z tym postanowiono w sposób dostępny po
informować wiernych o problemach, związanych z ustaleniem dokładnej 
daty Wielkanocy. W całej dyskusji na temat daty Wielkanocy nie 
zabrakło oczywiście głosów wskazujących na aspekt ekumeniczny całej 
sprawy. Postanowiono kontynuować rozmowy na ten temat z Kościołem 
rzymsko-katolickim i  Światową Radą Kościołów.

Konferencja podjęła również decyzję dotyczącą tematyki III Konfe
rencji Ogólnoprawosławnej. Do rozpatrzenia pozostało jeszcze osiem 
tematów. Najbliższe spotkanie zajmie się następującymi sprawami: do
stosowanie przepisów postnych do wymogów współczesności; stosunek 
Kościołów prawosławnych do pozostałego świata chrześcijańskiego; pra
wosławie a ruch ekumeniczny; wkład lokalnych Kościołów prawosław
nych do realizacji chrześcijańskich ideałów pokoju, wolności, braterstwa 
i miłości między narodami i likwidacji dyskryminacji rasowej.

Przewiduje się, że III Ogólnoprawosławna Konferencja Przedsoborowa 
zostanie zwołana za dwa lata.



PAPIEŻ DO PRZEDSTAWICIELI KOŚCIOŁÓW 
NIEKATOLICKICH W HISZPANII

Podczas podróży pasterskiej po Hiszpanii papież Jan Paweł II spotkał 
się 3 listopada 1982 r. w Madrycie z przedstawicielami Kościołów nie
katolickich. Oto tekst jego przemówienia:

„Tekst Listu do Efezjan (4, 1—6), który właśnie usłyszeliśmy, jestr 
drodzy Bracia, napomnieniem do przeżywania w miłości chrześcijań
skiej troski o jedność.

Pozdrawiam was bardzo serdecznie, chrześcijan innych konfesji, którzy 
tutaj w Hiszpanii okazujecie posłuszeństwo Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Wspólne wyznawanie tego imienia czyni z was prawdziwych braci. Na 
rozpoczęcie dzisiejszego spotkania chciałbym powtórzyć słowa Psalmu: 
„Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (132, 1).

Także podczas mojej podróży pasterskiej po Hiszpania, jak zwykłem 
to czynić w czasie wszystkich wizyt apostolskich, nie chciałem pominąć 
sposobności nawiązania z wami kontaktu, aby się wspólnie pomodlić 
i uczestniczyć w waszych staraniach o przywrócenie jedności między 
chrześcijanami. Od początku mego pontyfikatu poświęcam ekumenii 
specjalne wysiłki, i tak będzie zawsze.

Jesteśmy bardzo blisko związani ze sobą przez ścisłe, wspólne więzy 
Biblii, słowa Bożego i wiary apostolskiej, wspólne są nam wielkie sym
bole wiary, manifestujące się w chrzcie. Właśnie pogłębienie tajemnic 
sakramentu chrztu otwiera przed nami nadzwyczaj ważne perspektywy 
odnośnie drogi wiodącej do pełnej jedności (Unitatis Redintegratio 22). 
Czyż prośba o jedność, o którą modlimy się w każdej naszej parafii jak 
również — gdy tylko to możliwe — w braterskiej wspólnocie serc, nie 
jest najlepszym środkiem pozyskania dla aktywności ekumenicznej Ducha 
jedności, który kształtuje naszą wolę, otwierając ją na Jego inspiracje? 
Każdy obszar geograficzny przeszedł własne dzieje religijne, a wysiłki 
ekumeniczne, w zależności od sytuacji lokalnej, przybierają różne i szcze
gólne cechy. Historyczna odrębność narodu hiszpańskiego powoduje, że 
także tutaj wysiłkom ekumenicznym towarzyszą specjalne aspekty. 
Przejawia się to już w samym fakcie istnienia liczbowych różnic między 
katolikami a chrześcijanami — członkami innych Kościołów i wspólnot. 
Kwestia podziałów w Hiszpanii — a także ewentualna ich likwidacja —
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nie może być rozważana bez uwzględnienia tego problemu, a już pod
jęte wysiłki w tej dziedzinie trzeba rozpatrywać na płaszczyźnie uniwer
salnej. Szczególne znaczenie dla pracy ekumenicznej w tym narodzie 
o większości katolickiej będą miały stosunki braterskie międźy wszystki
mi, którzy zwą się chrześcijanami.

Wiem, że ze znanych przyczyn historycznych cierpieliście w przeszłości, 
gdyż chcieliście pozostać wierni przekonaniom swego sumienia. Bogu 
niech będą dzięki za to, że sytuacja ta została przezwyciężona, ustępując 
dzisiaj miejsca coraz większemu zbliżeniu wzajemnemu opartemu na 
prawdzie i miłości bliźniego. Zapewne, jest rzeczą pożyteczną dalsze 
oczyszczenie wspomnień przeszłości i wzmożenie wysiłków na rzecz takiej 
przyszłości, w której dominowałby wzajemny szacunek i współpraca. 
Wasza obecna praca ukazuje całkiem wyraźnie, że obraliście taki kie
runek.

Wiem — i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy — że w Hiszpanii 
istnieją różne formy współpracy między Kościołem katolickim a innymi 
Kościołami i wspólnotami. Komitet Międzykonfesyjny, któremu ze strony 
katolickiej udziela stałego poparcia Komisja Episkopatu ds. Stosunków 
Międzykościelnych, zajmuje się bezustannie żywymi i aktualnymi pro
blemami, które interesują wszystkich chrześcijan, jak: odmowa służby 
wojskowej ze względów etycznych, małżeństwa mieszane, wolność reli
gijna, nieograniczone prawo nauczania, organizowanie i popieranie tygodni 
modlitwy, międzywyznaniowe wydanie Nowego Testamentu w języku 
kastylijskim i wiele innych spraw; jest to naprawdę godna podziwu 
praca. Jest rzeczą niezbędnie konieczną wytężyć wszystkie wysiłki dla 
wypełnienia życzenia Pana, które wypowiedział podczas Ostatniej Wie
czerzy; aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył (J 17,21).

Dziękuję serdecznie za obecność; Bracia i Siostry, zgromadzeni tutaj, 
przyjmijcie moje braterskie pozdrowienie. Usilnie proszę Pana, abyśmy 
wszyscy stanowili jedno w tym samym duchu, byli zjednoczeni we 
wierze Ewangelii (Filip. 1,27), w oddawaniu czci Trójcy Świętej — Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu.”

Tłum. Karol Karski



WIKTOR MAREK LEYK

SYMPOZJUM EKUMENICZNE 
„MARCIN LUTER W REFLEKSJI 

EKUMENICZNEJ”

Sympozjum zostało zorganizowane przez Akademię Teologii Katolickiej 
u progu 500 rocznicy urodzin Reformatora. Odbyło się w dniach 9—10 
listopada 1982 r. w kościele NMP Królowej Polski w Warszawie. Uczest
nikami byli członkowie różnych Kościołów chrześcijańskich, teologowie 
i studenci Akademii Teologii Katolickiej i Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej. Do wygłoszenia referatów zaproszono między innymi, teo
logów z kraju Reformacji — RFN i NRD.

W słowach powitania rektor ATK ks. Remigiusz Sobański wskazał 
powody, dla których zajmujemy się Marcinem Lutrem. Mimo obfitej 
literatury na przestrzeni wieków na temat jego osoby nie został do
tychczas uwzględniony szeroki kontekst polityczny, społeczny, kulturo
wy, geograficzny i psychologiczny. Kościół — jak twierdzi ks. rektor — 
musi dążyć do jedności nie przez „obcinanie tego co odstaje”, ale 
przez protegowanie wszystkiego, co wiąże człowieka z Bogiem. Kościół 
winien jedność traktować nie statycznie, ale dynamicznie, jako podstawę 
wspólnego przeżywania. Jak każda praca naukowa sympozjum ma zmie
rzać ku przyszłości, a chrześcijaninowi nie może przyświecać inna^ per
spektywa, jak tylko ta, w której ludzie pogłębiać będą świadomość 
własnego życia w Bogu, świadomość braterstwa.

Z kolei bp Wł. Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu 
d/s. Ekumenizmu, witając wszystkich uczestników sympozjum wyraził 
nadzieję „ że przyczyni się ono do dokładniejszego poznania głównego 
przywódcy Reformacji i przyczyn podziału religijnego Europy Zachod
niej w XV wieku, a zarazem torować będzie drogi do porozumienia 
między rozdzielonymi od siebie braćmi. Zjednoczenie bowiem urzędowe, 
strukturalne musi poprzedzić zjednoczenie duchowe”.

Pierwszego dnia zostały wygłoszone cztery referaty. Jako pierwszy 
głos zabrał ks. prof. Franz Peter Sonntag (rzym. kat.) ze Studium Filo
zoficzno-Teologicznego w Erfurcie na temat: „Rozwój katolickich badań
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nad Marcinem Lutrem w Niemczech, kraju Reformacji”. Stwierdził, 
że badań katolickich nad Lutrem nie można oceniać bez zapoznania się 
z pracami i działalnością Johannesa Cochlaeusa, który żył współcześnie 
z dr. ;M. Lutrem. Właściwie całe swoje życie poświęcił on na spory 
z Lutrem, w swoich komentarzach ukazał kontrowersje istniejące między 
Lutrem a Kościołem katolickim. Przebadał kilkaset jego pism, ale nigdy 
nie zrozumiał ich treści, był tak zafascynowany badaniami, że wyławiał 
szczegóły ale nie myśli i idee. Niestety jego komentarze wywarły piętno 
na ocenie M. Lutra przez kilka następnych wieków. Właściwie dopiero 
wiek XX przyniósł w tej mierze zasadnicze zmiany. Do nowego obrazu 
Lutra przyczynił się katolicki profesor historii Kościoła w Würtzburgu 
Sebastian Merkle (1862—1945), który wyrósł z XIX wiecznej tradycji 
nauki niemieckiej i chociaż nigdy nie pisał o Lutrze, poza omówieniami 
w czasopismach, otworzył jednak bramę, przez którą sam nie przeszedł. 
Ale bramę tę przekroczyli następni badacze. Joseph Lortz obalił nie
właściwe poglądy na Kościół średniowieczny. Katolicy uważali dotych
czas, że Kościół był reformowany już przed Lutrem, natomiast ewan
gelicy reprezentowali pogląd, że reformatorem był właśnie Marcin Lu
ter. Zdaniem prelegenta, Lortz dał właściwy obraz tamtej epoki i przy
wrócił Lutrowi należne miejsce w dziejach Kościoła chrześcijańskiego.

Do weryfikacji obrazu Lutra przyczyniło się także opublikowanie 
wszystkich pism Reformatora, analiza jego licznych kazań oraz dyskusje 
ekumeniczne z lat 30-tych i 40-tych. W referacie tym słuchacze otrzy
mali obszerną informację historyczną, która ułatwiła wysłuchanie następ
nych wykładów.

Ks. prof. Heinz Schütte z Instytutu Ekumenicznego J. A. Möhlera 
w Paderborn (rzym. kat.) w referacie „Ekumeniczne wnioski płynące 
z nauki Lutra” w iście akademickim wykładzie poruszył trzy zagadnie
nia.
1. Ocena Lutra przez Kościół katolicki

Prelegent stwierdził, że już Sobór Trydencki nie potępił Lutra w ca
łości, lecz skrytykował jego szczególne i skrajne sformułowania. Wyda
rzeniem niezwykłej wagi stał się Sobór Watykański II, który pozwolił 
na nowe spojrzenie strony katolickiej na Reformatora. Kardynał Jan 
Willebrands stwierdził, że Kościół po Soborze został odnowiony w po
dobny sposób, jak przed wiekami uczynił to Luter. Kardynał zaliczył 
go do grona wspólnych nauczycieli chrześcijaństwa. Prof. Schütte wska
zał w dalszej części referatu, że charakterystyczną rzeczą teologii Lutra 
jest jej teocentryzm, podkreślenie boskości Boga, toteż jego poglądy 
mogą być przyjęte przez Kościół katolicki. Wystąpienie Jana Pawła II 
w trakcie pielgrzymki do kraju Lutra wskazuje na szacunek Papieża do 
Reformatora.
2. W jakim stopniu Luter może być nauczycielem wszystkich chrześ
cijan?

Odpowiadając na to pytanie prof. Schütte stwierdził, że Luter trzymał 
się konsekwentnie nauki biblijnej. Wyraził też pogląd, że centralny 
punkt nauki Lutra, to jest nauka o usprawiedliwieniu, nie wykazuje 
rozbieżności ze współczesnym stanowiskiem Kościoła katolickiego w tej 
kwestii. Dlatego też w decydujących sprawach Luter może być nau
czycielem całej rodziny chrześcijańskiej.
3. Intencje Lutra

W tym punkcie prelegent przeanalizował niektóre sporne kwestie. 
Zwrócił uwagę, że wskutek wielu opracowań obraz Lutra jest zróżni
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cowany. Przy studiowaniu jego pism należy widzieć szeroki kontekst 
wypowiedzi, nie wolno ich traktować wybiorczo. Należy też dostrzegać 
różnice między pierwszym okresem jego działalności, a późniejszymi 
sformułowaniami, kiedy zmodyfikował niektóre swoje poglądy (na przy
kład o urzędzie kapłańskim).

Na zakończenie swojego referatu prof. Schütte postawił kilka kry
tycznych pytań pod adresem teologii Lutra, które jednak nie podważyły 
tezy wyjściowej, iż Marcin Luter jest nauczycielem całego Kościoła.

Prof. Otto Pesch (rzym. kat.) z Uniwersytetu w Hamburgu zreferował 
temat „Nowy katolicki obraz Lutra”, w którym dokonał dogłębnej ana
lizy słynnego jego stwierdzenia: „simul iustus et peccator” (chrześcijanin 
jest zarówno sprawiedliwy jak i grzeszny). Dzięki dialogowi teologicz
nemu katolicko-luterańskiemu, niektóre zarzuty teologii katolickiej od
nośnie tego stwierdzenia, jak się wyraził prof. Pesch, „skurczyły się”, 
pozostały po prostu różnicą zdań. Niemniej jednak pogląd o koegzystencji 
grzechu i sprawiedliwości stanowi nadal punkt sprzeczny między teo
logią ewangelicką a katolicką. Prof. Pesch dużo uwagi poświęcił ewo
lucji poglądu na temat Lutra, jaka dokonała się w Kościele katolickim. 
Najpierw potępiono go w irracjonalnej pasji, potem czyniono to w spo
sób teoretyczny. Dopiero później zaczęto rzetelne komentować jego poglą
dy, usprawiedliwiać jego postępowanie i dostrzegać jego- wielkość. Dzisiaj 
mimo dalszego istnienia pewnej rozbieżności, na przykład w poglądzie 
na urząd w kościele, korzysta się chętnie z jego myśli teologicznej.

Zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce bp J. Na- 
rzyński poruszył „Niektóre zagadnienia z dziejów recepcji myśli M. Lutra 
w Polsce”. Stwierdził, że chociaż na przestrzeni stuleci ukazało się w 
Polsce około 200 publikacji o Lutrze, to jednak nie było wśród nich ani 
jednej rzetelnej pozycji. Dopiero w ostatnich 20 latach sytuacja ta 
uległa powolnej zmianie, Lutra i jego poglądy zaczęto przedstawiać 
w sposób bardziej obiektywny. W tym czasie poprawie uległa atmosfe
ra międzywyznaniowa, do badań nad Lutrem włączyli się naukowcy ka
toliccy.

Referent omówił następujące kwestie:
1. Obraz Lutra w protestanckich i katolickich publikacjach wyznanio

wych i publicystyce;
2. Marcin Luter w piśmiennictwie naukowym;
3. Marcin Luter w literaturze pięknej.

Recepcja Lutra — stwierdził referent — zaczyna się właściwie już 
w latach 30-tych XVI wieku, poczynając od Mikołaja Reja. Marcin Luter 
wywarł trwały wpływ na kształt polskiej Reformacji, na życie społecz
ne i literaturę, zarówno ewangelicką jak i katolicką. Z publikacji kato
lickich na temat Lutra i Reformacji zasługujących na szczególną uwagę 
referent wymienił pracę o. C. Napiórkowskiego, o. J. Salija, ks. A. Sko
wronka i bpa A. Nossola. *)

Bp J. Narzyński w konkluzji stwierdził, że „recepcja Lutra jest opcją 
na rzecz pluralizmu konfesyjnego, na rzecz dialogu w Polsce”. Na za
kończenie podkreślił fakt wystąpienia księdza ewangelickiego w refera
cie o Lutrze w świątyni katolickiej jako znak nowego czasu.

Pierwszy dzień obrad zakończyło wspólne nabożeństwo ekumeniczne 
prowadzone przez luteranina ks. seniora Jana Waltera.

*) Ks. bp Alfons Nossol jest przewodniczącym Komisji Episkopatu d/s Ekumenizmu.
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Ewangelicki teolog prof. Reinhard Slenczka z Uniwersytetu w Erlan
gen w referacie „Luter i katolickość Kościoła” podkreślił, że Luter wy
rażenie „ecclesia catholica” z Wyznania Apostolskiego oddał przez zwrot 
„chrześcijański Kościół”. Zaś w „Dużym katechizmie” pojęcie „ecclesia 
catholica” wyjaśnił jako „chrześcijańska wspólnota lub zgromadzenie”, 
albo po prostu „święte chrześcijaństwo”. Tak więc „katolicki” w ujęciu 
Lutra znaczy „chrześcijański”, a to co „katolickie”, jest tym, co „chrześ
cijańskie”; oznacza to, że posiada swój sens w odniesieniu do Jezusa 
Chrystusa, a Chrystus jest niepodzielny. Prof. Slenczka z naciskiem 
podkreślił, iż Lutrowi, co nie zawsze pragną uznać sami luteranie, 
chodziło nie o nową postać Kościoła, a już zupełnie niie o to, aby 
odwrócić się od Kościoła, ale chodziło mu o powrót do takiego Kościo
ła, jakim był w swoich podstawach i jakim winien pozostawać. Luter bar
dzo często wyrażał również przekonanie, iż jedność Kościoła jest zachowa
na i nie została lekkomyślnie złamana. Swoje wystąpienie ewangelicki 
teolog zakończył zacytowaniem modlitwy o jedność — kard. Stanisława 
Hozjusza, który przecież w pamięci protestantów nie zapisał się najle
piej.

„Ekumeniczne znaczenie teologii Marcina Lutra” omówił prof. Johan
nes Brosseder (rzym. kat.) z Uniwersytetu w Bonn. Stwierdził, że Luter 
rozwija obraz Kościoła oparty na obrazie ciała Chrystusowego. Luter 
nie zniósł urzędu Kościoła, ujął on urząd Kościoła w aspekcie całościo
wym rozumienia Kościoła, w ramach którego urząd Kościoła posiada 
główne zadanie w przepowiadaniu Słowa Bożego, sakrament, z którego 
nie może zrezygnować. Zarówno słowo jak i sakrament mają bezpośrednie 
odniesienie do jedności Kościoła. Stwierdził także, że ekumenia w po
jęciu katolickim liczy się z wszystkimi innymi Kościołami, oraz że kato
lickość Kościoła rzymsko-katolickiego nie może być miarą dla innych 
Kościołów. Nie znaczy to jednak, że Kościół rzymskokatolicki nie chce 
tutaj wnosić własnych treści.

Następnie głos zabrał animator całego sympozjum, ks. prof. A. Sko
wronek z ATK. W swoim referacie „Marcin Luter o Wieczerzy Pańskiej”, 
potwierdził wygłoszony już wcześniej pogląd, że u Lutra nie istnieje 
jednolita nauka o Wieczerzy Pańskiej. W pierwszym okresie, do 1518 
roku, M. Luter skoncentrował się na nauce katolickiej, na kształcie nauki
0 Eucnarystii. Następny okres obejmujący lata 1518—1525 to czas wiel
kich pism polemicznych przeciwko Rzymowi, ale w tym czasie powsta
je też wielkie dzieło o Eucharystii (1519). Luter twierdził, że słowo
1 sakrament są ze sobą ściśle związane i wymienne, jednocześnie jest 
to okres walki o postać sakramentu ołtarza. Lata 1525—1530 to polemika 
ze spirytualistami, a właściwy okres ukształtowania się poglądu następuje 
po t o k u  1530.

Prof. Gerhard Sauter (ewang) z Uniwersytetu w Bonn, przedstawił 
referat pt: „Obraz człowieka w ujęciu Marcina Lutra”. Stwierdził on, 
że kluczem do zrozumienia Lutra jest jego antropologia. Podkreślił teo- 
centryzm Lutra, rozważył warunki, jakie muszą być spełnione, aby czło
wiek był wolny w wierze. Wyraził pogląd, że w najbliższej przyszłości 
należałoby podjąć badania nad społecznymi i politycznymi perspekty
wami antropologii Lutra.

Ks. prof. Helmut Thielicke (ewang) z Uniwersytetu w Hamburgu 
w referacie „Niezałatwione problemy Reformacji” dokonał refleksji teolo
gicznej na temat współczesnego świata. Postawił tezę, że w świeaie 
istnieją określone interesy i że żyjemy w ciągłym lęku. Ewangelicka
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teologia, w rozumieniu Lutra, dopomaga nam w nowym, rzeczowym 
stosunku do świata. Reformacja jednak musi unikać samozadowolenia, 
ucieczki w swoje wnętrze. Omówił też postawę chrześcijanina w życiu 
społecznym i zagrożenia stąd wpływające.

Wydaje się, że znaczenie sympozjum polega przede wszystkim na tym, 
iż przyniosło ono uczestnikom obraz Lutra jako chrześcijanina, którego 
można zaliczyć do nauczycieli całego Kościoła. Nie znaczy to, że między 
poglądami teologicznymi Marcina Lutra a nauką Kościoła Rzymskoka
tolickiego nie istnieją już kwestie sporne. Referaty wykazały, że w takich 
zagadnieniach, jak: pojęcie i liczba sakramentów, rola papiestwa, nauka 
o usprawiedliwieniu, chrystologia, urząd kościelny — katolicy i potom
kowie Lutra mają w dalszym ciągu rozbieżne poglądy. Wydaje się jed
nak, że wspólną podstawą w dialogu ekumenicznym może być nauka 
Kościoła z pierwszego tysiąclecia.

Znamienne w konkluzji sympozjum jest stwierdzenie prof. A. Sko
wronka, że „my katolicy dzisiaj nie potrzebujemy się Lutra bać, baliśmy 
się go, a nie wiedzieliśmy dlaczego”. Sympozjum dało obraz Lutra jako 
chrześcijanina głęboko wierzącego, modlącego się, dociekliwego teologa, 
żarliwego reformatora Kościoła.

W trakcie obrad przewijała się myśl o możliwości zdjęcia ekskomuniki 
z dr. M. Lutra, co mogłoby nastąpić w 500-tną rocznicę jego urodzin.



ANTONI GRZEŚKOWIAK

SYMPOZJUM EKUMENICZNE 
„O SŁOWIE BOŻYM” W ATK

W niespełna tydzień po sympozjum dla uczczenia 500 rocznicy uro
dzin Marcina Lutra, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie zor
ganizowała w^dniach 15—16 listopada 1982 r. kolejne sympozjum eku
meniczne, które poświęcone było Słowu Bożemu. Przybyli na nie, obok 
dużej grupy studentów i profesorów ATK, również przedstawiciele in
nych Kościołów, m.in. ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformo
wanego, prawosławnego, baptystycznego i adwentystycznego. Wykłady 
głosili profesorowie ATK oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Obrady poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne Słowa Bożego, odpra
wione wspólnie w kaplicy konwiktu ATK przez księży Michała Czajkow
skiego i Bogdana Trandę, proboszcza stołecznej parafii ewangelicko- 
-reformowanej. Kazanie wygłosił ks. B. Tranda dzieląc się m.in. refleksją 
— która może być chyba zaakceptowana przez wszystkich chrześci
jan — iż Bóg nie przestał do nas przemawiać wraz z postawieniem 
przez św. Jana ostatniej kropki w Apokalipsie. On mówi do nas nadal 
poprzez wydarzenia i prorockim zadaniem kaznodziejów jest interpreto
wanie tych wydarzeń w świetle normy, jaką stanowi Pismo św.

Celem sympozjum, jak to podkreślił w słowie wprowadzającym jego 
inicjator, senior polskich biblistów ks. prof, dr Czesław Jakubiec, było 
zaprezentowanie nauki o Słowie Bożym, zawartej w konstytucji sobo
rowej „Dei Verbum”, oraz zapoznanie się z dzisiejszym stanowiskiem 
teologów niekatolickich wobec Słowa Bożego jako żywego przekazu 
Objawienia.

Skoncentrujmy się zatem głównie na tym drugim aspekcie omawiając 
nieco szerzej dwa referaty, wygłoszone przez teologów niekatolickich. 
Luteranin, ks. prof, dr Jan Bogusław Niemczyk, rektor Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej przedstawił referat nt. ,, Autorytet Pisma św. 
według Marcina Lutra”, stanowiący niejako uzupełnienie poprzedniego 
sympozjum, poświęconego postaci reformatora z Wittenbergii. Według 
Lutra Pismo św. jest najwyższym autorytetem, jest pismem Boga o so
bie samym, a nawet samym Bogiem. Każdą kreskę Pisma należy czcić, 
żadna nie została napisana na próżno. Słuchacza katolickiego momentami 
mógł nawet szokować pewien radykalizm Lutra w niektórych jego sfor



80 Antoni Grześkowiak

mułowaniach na temat Pisma św., jak choćby takie twierdzenie, że kto 
nie daje czoi Duchowi jako Autorowi Pisma św., ten musi zginąć. 
Z drugiej jednak strony możnaby się zgodzić z wieloma jego opiniami, 
które są bliskie chyba nie tylko ewangelikom, jak choćby ze stwierdze
niem, w którym zwraca on uwagę na konieczność całkowitego poddania 
się pismu przez człowieka, dania mu całkowitej wiary, bo kto jednemu 
ze słów Pisma nie uwierzy, ten nie uwierzy żadnemu.

Referat ks. Rektora wykazał, iż niektóre punkty nauki Lutra są nadal 
sprzeczne z teologią katolicką (np. doktor Marcin Luter kładł znak 
równości między Biblią a Słowem Bożym, natomiast konstytucja „Dei 
Verbum” ujmuje to inaczej), ale wiele z nich jest bliskich egzegezie 
katolickiej. Niezwykle żywa dyskusja jaka wywiązała sdę po referacie 
i wiele pytań, kierowanych do ks. prof. Niemczyka, było potwierdzeniem 
stale rosnącego wśród teologów katolickich zainteresowania nauką wiel
kiego Reformatora.

Wykład prawosławnego teologa doc. dr Jana Anchimiuka pt. „Pneuma- 
tologiczny (to znaczy natchniony przez Ducha św., — przyp. red.) aspekt 
Słowa Bożego” wykazał natomiast spore zbieżności w tym zakresie po
między biblistyką protestancką a biblistyką prawosławną. Autor, powo
łując się na Ojców Kościoła, głównie zaś Orygenesa oraz teologów pra
wosławnych omówił następujące zagadnienia: natchniony charakter Sło
wa Bożego, rola słowa w przekazie Objawienia, Kościół jako miejsce 
powstania i przekazu Słowa Bożego oraz możliwości poznania Pisma św. 
Referując to ostatnie zagadnienie doc. Anchimiuk stwierdził — a jest 
to chyba również opinia bliska teologom innych wyznań — iż do właś
ciwego zrozumienia Biblii potrzebne jest wejśoie w to samo środowisko, 
które ona przedstawia, w ten sam żywioł, oraz otwarcie się na Ducha 
św.

Referat ks. prof, dr Andrzeja Zuberbiera pt. „Słowo Boże a Magisterium 
Kościoła w świetle konstytucji «Dei Verbum»” w pierwszej bardziej 
interesującej nas części, poświęcony był uzasadnieniu tezy, że nauczy
cielski urząd Kościoła nie jest ponad Słowem Bożym, ale mu służy. 
Takie ujęcie konstytucji soborowej jakże jest zbieżne z nauką Marcina 
Lutra. Natomiast ks. prof, dr Alfons Skowronek mówiąc nt. „Dogmat 
w służbie Objawienia” siłą rzeczy poruszył problem tradycji jako źródła 
Objawienia, czemu tak ostro sprzeciwiła się reformacja. Ks. Profesor 
podkreślił, że ten, kto chce uzasadnić prawdę wiary niezależnie od Pisma 
św. na podstawie tradycji apostolskiej, musi wykazać, iż ta tradycja 
zawsze istniała w Kościele. Zdaniem ks. prof. Skowronka niemożliwe 
jest prowadzenie dialogu ekumenicznego z pominięciem dogmatu. Ponad
to interesujący zwłaszcza biblistów referat pt. „Słowo Boże jako wyda
rzenie zbawcze w ujęciu św. Pawła” wygłosił ks. doc. dr Henryk Mu
szyński. Referat ten nie miał jednakże odniesień do teologii innych 
Kościołów, ale również żaden jego punkt nie spotkał się z polemiką 
czy nawet zastrzeżeniem siedzących na sali teologów niekatolickich.

Podsumowując należy podkreślić, że sympozjum ekumeniczne „O Sło
wie Bożym” zorganizowane przez Katedrę Biblistyki Starego Testamentu 
Wydziału Teologicznego ATK przyczyniło się do wzajemnego poznania, 
pozwoliło zaprezentować stanowiska teologów różnych Kościołów, unaocz
niło, że w wielu punktach wiedzy teologicznej jesteśmy ze sobą zgodni. 
Przede wszystkim zaś potwierdziło, że Słowo Boże, mimo odmiennej 
nieraz jego interpretacji, nas wszystkich chrześcijan, mocno ze sobą 
łączy.



P R Z E G L Ą D  P R A S Y

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W ostatnim czasie w polskiej prasie religijnej opublikowano sporo 
interesujących artykułów o problematyce ekumenicznej, które mo
gą dobrze się przysłużyć upowszechnieniu jakże przecież ważkiej idei 
pojednania w rozdzielonej rodzinie chrześcijańskiej. Ekumeniczny prze
gląd prasy, który odtąd będzie się ukazywać we wszystkich kolejnych 
numerach naszego kwartalnika, zaczniemy od omówienia ostatnich nu
merów dwóch specjalistycznych czasopism, które poświęcone są sprawie 
jedności chrześcijan. Mowa tutaj o „Biuletynie Ekumenicznym” wyda
wanym od 11 lat w formie broszurowej w nakładzie zaledwie 500 egzem
plarzy przez Komisję Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz o „Jednocie”, 
znakomicie redagowanym miesięczniku, poświęconym polskiemu ewan- 
gelicyzmowi i ekumenii, które to pismo wydaje Konsystorz Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w PRL.

Przedostatni, podwójny numer „Biuletynu Ekumenicznego (42—43, 
1982), oprócz bogatego serwisu wiadomości bieżących przynosi szereg 
ciekawych artykułów. W dziale zatytułowanym „Z działalności ekume
nicznej Stolicy Apostolskiej” zamieszczono obszerne streszczenie arty
kułu Rolanda Hilla z „Herder Korrespondenz” pt. „Ekumeniczny wy
dźwięk podróży-pielgrzymek Jana Pawła II”, zawierającego komentarz 
wizyt Papieża w Afryce (po raz drugi), w Portugalii oraz Wielkiej 
Brytanii. Podróże te są kolejnym świadectwem szczerego zaangażowania 
Jana Pawła II w sprawę pojednania chrześcijan. Podczas każdej z nich 
spotykał się on z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich. 
Spotkania te, wedle słów Jana Pawła II wypowiedzianych w stolicy 
Gabonu Librecille (18.02.1982), są „częścią moich podróży apostolskich 
i znakiem woli stałego wzrostu zaangażowania w ruch ekumeniczny 
żywionej przez Kościół katolicki, zwłaszcza od drugiego Soboru Waty
kańskiego”.

Warto tu zacytować inne słowa Papieża, skierowane do uczestników 
spotkania ekumenicznego w Lizbonie (14.05.1982), w których podkreśla 
on wspólne dla wszystkich chrześcijan zadania wobec świata, będące 
konsekwencją przyjęcia postawy ekumenicznej. „Nasze kontakty, dialog,
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szacunek dla niezaprzeczalnych skarbów duchowości i każdej religii, 
sama wspólnota chrześcijańska i jeśli to możliwe jej wspólna modlitwa, 
mogą prowadzić do zbiorowych wysiłków na rzecz przeciwstawienia 
się iluzji tworzenia nowego świata bez Boga oraz pustce czysto antro- 
pocentrycznego humanizmu. Bez wymiaru religijnego i — co byłoby 
znacznie gorsze — bez wolności religijnej, człowiek zostaje zubożony 
czy wręcz ograbiony ze swoich niezaprzeczalnych podstawowych praw. 
Wszyscy pragniemy uniknąć tego zubożenia człowieka. Powodowani ludz
ką solidarnością przechodzimy od modlitwy, wypełnienia przykazań, 
praktyki sprawiedliwości do życia praktycznego wśród ludzi o różnych 
religiach, pomagając im w szukaniu Boga. W ten sposób przyczyniamy 
się do wzrostu dobra naszych bliskich i do powszechnego dobra ludz- 
kości”.

Szczególnie wiele miejsca poświęca autor wizycie Papieża w Anglii 
i Szkocji, a zwłaszcza „punktowi szczytowemu,, tej pielgrzymki — jego 
spotkaniu z arcybiskupem Canterbury. Opublikowanie w tym samym 
numerze naszego kwartalnika wspólnej deklaracji Papieża i głowy Koś
cioła anglikańskiego zwalnia nas od podawania szczegółów na ten temat 
z artykułu R. Hilla. Jednak owa wizyta, według relacji tegoż autora, 
obok niewątpliwego sukcesu, jakim jest dalsze zbliżenie anglikanizmu 
i katolicyzmu, wskazała też na wielkie trudności, jakie trzeba pokonać 
dążąc do jedności. Świadczy o tym chociażby następujący fragment 
artykułu: „Spotkanie ze szkockimi protestantami, w którym w sposób 
znamienny niie było braterskich objęć jak w Canterbury, musiało 
Papieża przekonać o całkiem innej, twardszej rzeczywistości szkockiego 
protestantyzmu. W Edynburgu było wielu, jak zresztą i w Canterbury, 
którzy go witali, jak podkreślał angielski pastor Scott ’jako Jana Pawła, 
ale nie jako Piotra’. W Szkocji przepaść między protestantami i kato
likami pogłębia się min. na skutek katolickiego nastawienia do małżeństw 
mieszanych i szkoły wyznaniowej, jak również protestanckiego odrzu
cania nieomylności papieskiej, nowszych dogmatów Maryjnych i kato
lickiego pojęcia Kościoła.”

Tenże sam numer „Biuletynu Ekumenicznego” przynosi interesują
ce sprawozdanie z sympozjum jakie odbyło się w dn. 16—19.XII 
1981 w Watykanie dla uczczenia pamięci dzieła i myśli kard. Augusta 
Bea w setną rocznicę jego urodzin. Jest to o tyle godne podkreślenia, 
iż w naszej prasie zabrakło artykułów poświęconych tej rocznicy, 
zapomniano o człowieku, który był „ekumenicznym sumieniem Soboru 
Watykańskiego II” i tak wiele uczynił dla posunięcia naprzód w Koś
ciele katolickim sprawy jedności. Wspomniane sprawozdanie obejmuje 
przemówienie wygłoszone podczas sympozjum przez kard. Jana Wil- 
lebrandsa, w którym przedstawiona została historia początków eku
menizmu w Kościele katolickim, jakże bardzo związana z nazwiskiem 
kard. Bei, oraz przemówienie wygłoszone do uczestników sesji przez 
Papieża Jana Pawła II.

Na uwagę zasługuje także sporządzony przez o. prof, dr Stanisława 
Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. wykaz obejmujący 12 dokumen
tów — uzgodnień ;i deklaracji międzykościelnych, które doczekały się 
przekładu na język polski. Zestawienie to skłania do refleksji, że za
ledwie część z kilkudziesięciu podpisanych dotąd niezmiernie ważnych dla 
dialogu między Kościołami dokumentów doczekała się polskiego tłuma
czenia, natomiast reszta pozostaje u nas nieznana.
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Tenże sam autor, wybitny polski ekumenista, dokonuje w innym 
artykule próby bilansu międzykościelnego dialogu katolicko-luterańskie- 
go na forum światowym prezentując ważniejsze wspólne stwierdzenia, 
tezy i ustalenia. W zakończeniu artykułu o. prof. Napiórkowski dzieli 
się takimi oto refleksjami godnymi zacytowania: ,,Niecierpliwość eku
meniczna skłonna jest twierdzić, że trzeba się odwrócić plecami do 
teologii, a wszystko stanie się prostsze. Mądrość ekumeniczna wie, że 
z ekumenizmem jest jak z ’drogą duszy do Boga’: trzeba przejść trzy 
etapy — oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Oczyszczenia dokonuje 
metanoia z nieodłączną od niej modlitwą, oświecenia teologia, zjedno
czenia Bóg. Chociaż rozwiązanie gordyjskiego węzła braku jedności 
nie stanowi monopolu samych teologów, to jednak ostatnie lata do
wiodły, że ich poszukiwania zapalają światła nadziei ii każą porzucić 
stary slogan, że prawda dzieli jak miłość jednoczy. Okazuje, się, że 
prawda może jednoczyć i faktycznie jednoczy, a poszukiwacze teolo
gicznej prawdy okazują się użytecznymi sługami jedności”.

O. Napiórkowski stwierdza dalej, że jeśli Polska ma się skutecznie 
włączyć w światowy nurt dialogów doktrynalnych, musi stworzyć od
powiedni instrument pracy. W związku z tym autor postuluje utworze
nie w naszym kraju Instytutu Ekumenicznego, która to sprawa była 
już podjęta w roku 1971 przez kard. Karola Wojtyłę. Autor celowość 
tego przedsięwzięcia uzasadnia następująco: „Sytuacja uległa smacznym 
przemianom; ekumenizm stał się ważnym wymiarem życia Kościołów, 
uprawianie teologii bez ekumenizmu grozi anachronizmem, instytuty 
ekumeniczne (kilkadziesiąt w samej Europie) w krótkim czasie zdobyły 
rangę stałych i ważnych elementów w strukturach wyższych uczelni 
kościelnych, na KUL okrzepły studia ekumeniczne, pracownicy Wydziału 
Teologicznego weszli w skład międzykościelnych grup dialogu na forum 
światowym, stanął nowy fronton głównego gmachu naszej uczelni i ureal
niają się plany budowy centrum Jana Pawła II. W centrum Jana Pawła II 
musi znaleźć miejsce Instytut Ekumeniczny jego imienia... Należy wy
raźnie podkreślić związek przyszłego instytutu z polskim papieżem. Od 
samego początku swego pontyfikatu Jan Paweł II spotykał się z nieuf
nością i niepokojem wielu środowisk ekumenicznych: Czy może coś 
ekumenicznego pochodzić z Krakowa? Czy Polak-katolik może być 
autentycznym ekumenistą?

Utworzenie Instytutu Ekumenicznego imienia Jana Pawła II byłoby 
jeszcze jedną formą wsparcia Polski dla Papieża z dalekiego kraju. 
A Polsce taki instytut jest po prostu i zwyczajnie potrzebny”. Nam 
pozostaje tylko poprzeć z całego serca tę inicjatywę. Nie sposób przy 
tej okazji wyrazić zdziwdenia, że do tej pory nie została ona jeszcze 
urzeczywistniona.

Ostatni numer „Biuletynu Ekumenicznego” (nr 44, 1982) otwiera pre
zentacja ekumenicznych wypowiedzi Jana Pawła II, jakie miały miejsce 
podczas jego podróży apostolskiej do Wielkiej Brytanii. W dziale „Opra
cowania teologiczno-historyczne” zamieszczono ciekawy artykuł ks. jdr 
Leonarda Górki SVD napisany z okazji 75 rocznicy I Kongresu w Vele- 
hradzie (obecnie Stare Mesto na Morawach). Na posiedzeniach zwoły
wanych tam 7-krotnie w latach 1907—1936 doszło do nawiązania kon
taktów między łacińskim Zachodem a prawosławiem słowiańskim. Jak 
pisze ks. dr L. Górka: „Kongresy w Velehradzie zdołały — i w tym 
ich znaczenie — przełamać głęboką inercję w relacjach katolicko-prawo-
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sławnych, a jednocześnie zapoczątkowały nieśmiały jeszcze, prekursorski 
dialog, uprawomocniony dopiero w naszych dniach”. Autor przedstawia, 
także w swoim artykule recepcję tradycji cyrylometodiańskiej w do
kumentach papieskich oraz polskie związki z tą tradycją.

W tymże numerze „Biuletynu Ekumenicznego” zamieszczono wspo
mnienia pośmiertne poświęcone trzem kapłanom rzymskokatolickim, któ
rzy byli znani ze swej działalności i postawy ekumenicznej. Wszyscy 
oni, nie wiedząc o tym wzajemnie, ofiarowali Bogu swoje cierpienia 
i śmierć w intencji zjednoczenia chrześcijan. Duchownymi tymi byli: 
ks. dr Józef Zawadzki ze zgromadzenia księży marianów, zmarły 21.12. 
1982 w wieku 78 lat; ks. Tomasz Bojasiński, kapłan archidiecezji war
szawskiej, zmarły 14.06.1982 w wieku 56 lat oraz ks. Stanisław Szy
mański, jezuita, były wieloletni sekretarz Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, zmarły 23.08.1982 w wieku 66 lat.

Wspomniany na wstępie miesięcznik „Jednota” w ostatnich swoich 
numerach zamieścił szereg wartościowych artykułów. Odnotować w tym 
miejscu należy, iż począwszy od numeru 2 (maj 1982) redakcja wpro
wadziła nowy cykl zatytułowany „Dawidowe korzenie”, którego autorką 
jest katolicka zakonnica s. Kinga Strzelecka OSU, znana z poprzedniego 
cyklu „Rozmowy przy studni”. Na serię „Dawtidowe korzenie” składają 
się rozmowy, jakie s. Strzelecka przeprowadziła w Izraelu z osobami 
w szczególny sposób zainteresowanymi problematyką judaizmu. Zamiesz
czone dotychczas rozmowy wskazują na to, iż i ten cykl cieszyć się 
będzie wśród czytelników „Jednoty” wielkim zainteresowaniem.

Jednakże osobnego omówienia wymaga ostatni, podwójny numer „Jed
noty” (6—7, 1982) poświęcony w całości człowiekowi „który wstrząsnął 
teologią”, twórcy i czołowemu przedstawicielowi teologii dialektycznej, 
teologowi reformowanemu Karolowi Barthowi (1886—1968). W ten spo
sób redakcja miesięcznika przyczyni się w jakimś stopniu do upowszech
nienia w polskich środowiskach chrześcijańskich zbyt mało dotychczas 
znanej myśli teologicznej Bartha.

We wstępie do starannie opracowanego numeru napisano: „Karol 
Barth był myślicielem, teologiem z krwi i kości, bardzo serio trak
tującym swoje powołanie. Wyszedł ze szkoły liberalnej teologii ewan
gelickiej, radykalnie ją zakwestionował i pchnął na nowe tory, wywo
łując powszechne zainteresowanie, zarówno przychylne jak i niechętne. 
Przez swe dzieło utrwalił autonomię nauk teologicznych i wykazał, że 
doktryna reformatorów właściwie zrozumiana, przetworzona, ze swo
bodą zinterpretowana i wyrażona językiem współczesnym, zachowuje 
pełną aktualność. Najważniejszym czynnikiem jego teologicznego myśle
nia był nieustanny wysiłek, aby być posłusznym biblijnemu poselstwu, 
a jednocześnie mieć oczy szeroko otwarte na wszystko, co się dzieje w 
tym fragmencie historii, w którym żyć mu wypadło”.

Faktem zasługującym na szczególne podkreślenie jest opublikowanie 
w numerze artykułu pióra bp. prof, dr Alfonsa Nossola, przewodni
czącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, zatytułowanego „Obrońca 
boskości Boga”. Bp Nossol jest wybitnym znawcą teologii barthowskiej 
i jedynym, jak dotąd, autorem polskiej książki o tym teologu pt. 
„Chrystologia Karola Bartha” (KUL, 1979) — o pracy tej pisze w nu
merze katoliczka dr Stanisława Grabska. Nie od rzeczy będzie tu wspom
nieć, iż „Jednota” od lat praktykuje publikowanie artykułów napisanych 
przez autorów różnych Kościołów.
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W swoim artykule, napisanym na zamówienie redakcji „Jednoty”, 
bp A. Nossol daje m.in. odpowiedź na czym polega oryginalność postawy 
ekumenicznej Karola Bartha. „Otóż jak cała zresztą jego teologia — 
pisze ks. Biskup — jest również ona wyłącznie teologicznie lub raczej 
chrystologicznie motywowana. Skoro całe swoje życie walczył tylko 
o Chrystusa, chciał też i w tym ważnym punkcie chrześcijańskiej re
fleksji wiary położyć mocny akcent na JLNiego, ponieważ tylko „w Nim!... 
W żadnym imieniu nie ma zbawienia, jak tylko w tym imieniu”. Jezus 
Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel wszystkich, tylko On jest tym, „in quo 
omnes unum sunt”. Owszem trzeba przynać, iż dzisiaj prawosławni, 
ewangelicy i katolicy wierzą wprawdzie „inaczej”, nie wierzą jednak 
„w Innego”. Dlatego też konkretna realizacja ekumenizmu powinna 
przebiegać w kierunku raczej wertykalnym, a nie horyzontalnym. Ozna
cza to, iż interkonfesyjny dialog musi zmierzać przede wszystkim do 
żywszej wiary i głębszego umiłowania Chrystusa, a nie do nawracania 
na inne wyznanie. W tym celu trzeba więcej słuchać słowa Bożego, 
które przejawia się w każdym wyznaniu, usuwa grzech będący przy
czyną rozbicia i wzywa chrześcijan do ściślejszego zjednoczenia wokół 
Chrystusa.

Być może, iż również w tym ważnym dla całego chrześcijaństwa dzie
le można rzeczywiście zaliczyć Bartha do grona „duchowych ojców od
nowy katolickiej związanej z Soborem Watykańskim II” i przyznać mu 
radośnie tytuł „doctor utriusque theologie”.

Tematowi „Karol Barth a ruch ekumeniczny” poświęcony jest arty
kuł pióra dr Karola Karskiego. Stwierdza on m.in. iż choć Bartha nie 
można zaliczyć do pionierów ruchu ekumenicznego, to jednak jego 
otwarta postawa wobec innych wyznań chrześcijańskich, także wobec 
katolicyzmu rzymskiego, pozwala na sformułowanie twierdzenia, że nie
wielu jest teologów, którzy w tak wielkim stopniu jak Barth przyczy
nili się do kształtowania zachowań i postaw ekumenicznych.

O życiu Karola Bartha pisze w swoim artykule, dając mu wymowny 
tytuł „Teolog nowej epoki”, ks. Bogdan Tranda, naczelny redaktor 
„Jednoty”. Ks. Tranda stwierdza m.in. — a trzeba się tutaj z nim cał
kowicie zgodzić — że „Chociaż Karol Barth całkiem świadomie znalazł 
się w określonej tradycji kościelnej, mianowicie reformowanej, to nie 
można go zmieścić w ciasnych ramach konfesyjnych. Jego perspektywa 
teologiczna ma wymiary ekumeniczne. Prawda, którą odkrywał i głosił, 
prawda jedyna i powszechna, nie należy do żadnego poszczególnego 
Kościoła. Wybitny teolog katolicki — podobnie jak Barth bazylejeżyk — 
Hans Urs von Balthasar jest zdania, że nie tylko ewangelicyzm, ale cały 
Kościół powszechny został przez jego teologię głęboko poruszony i rady
kalnie odnowiony. Barth rzucił nowe światło na wiarę, życie i świadectwo 
chrześcijan, a także na miłość, sztukę, politykę i życie współczesnego 
świata”.

W omawianym numerze „Jednoty” opublikowano też wybór tekstów 
Bartha oraz wykaz jego najważniejszych prac teologicznych. Podsumo
wując: „barthowski” numer jest niewątpliwie wydarzeniem w naszym 
piśmiennictwie teologicznym i stanowi na pewno jedno z największych 
osiągnięć miesięcznika „Jednota”.

W naszym ekumenicznym przeglądzie prasy warto też odnotować fakt 
rozpoczęcia wydawania w wersji angielskiej przez Polską Radę Ekume
niczną biuletynu „News from the Polish Ecumenical Council”. Zawiera
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on wiadomości z działalności PRE, jak też jej ośmiu Kościołów człon
kowskich oraz dokumenty. Redaktorem biuletynu jest pracownik Rady, 
wybitny znawca problematyki ekumenicznej dr Karol Karski. Trzeba 
podkreślić, że biuletyn redagowany jest obiektywnie, słusznie pomija 
(bo przecież można załatwić je u nas w kraju) niektóre problemy i wy
darzenia kontrowersyjne, lub przykłady rzucające cień na polską tole
rancję wyznaniową. W ciepłym tonie pisze się tu o ekumenicznych 
gestach Kościoła rzymskokatolickiego, jak np. wizycie w dn. 24.1.1982 
w katedrze prawosławnej w Warszawie Prymasa Polski abpa Józefa 
Glempa.

Od dłuższego już czasu w polskiej prasie katolickiej utrwalił się zwy
czaj informowania czytelników o najważniejszych wydarzeniach z życia 
innych Kościołów chrześcijańskich. Celuje tutaj zwłaszcza dziennik Stow. 
PAX „Słowo Powszechne” oraz tygodnik ChSS „Za i Przeciw”, choć 
trzeba odnotować, iż problematyka ekumeniczna pojawia się coraz czę
ściej również w czasopismach Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecz
nych — na łamach miesięcznika „Chrześcijanin w świecie” oraz ty
godnika „Ład”, a zwłaszcza w nowo wydanym przez Stow. PAX mie
sięczniku „Życie katolickie w Polsce”.

W ostatnich miesiącach „Słowo Powszechne” dawało często informacje 
z działalności Polskiej Rady Ekumenicznej — np. rozmowa z ks. Zdzisła
wem Pawlikiem, sekretarzem PRE na temat zagranicznej pomocy dla 
Polski — „Słowo Powszechne” (nr 173, 22—24.X.1982) oraz notatki
0 ważniejszych wydarzeniach z życia niektórych Kościołów, głównie 
ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego oraz prawosław
nego.

Z licznych artykułów, jakie ukazały się w tygodniku „Za i Przeciw”, 
na uwagę zasługują zwłaszcza dwie publikacje: Jana Karcza (nr 36 
z dn. 3.10.1982) będący próbą zbilansowania pierwszych lat działal
ności warszawskiego Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan — dużo miejsca 
poświęcił autor sylwetce niedawno zmarłego ks. infułata Stanisława 
Mystkowskiego, prekursora ekumenizmu w Kościele rzymskokatolic
kim — oraz artykuł wybitnego ekumenisty ks. prof, dr Alfonsa Sko
wronka z ATK pt. „Ekumenia na cenzurowanym”, który opatrzony jest 
wymownym nadtytułem: „Co robimy dla pojednania chrześcijańskiego?” 
(nr 41 z dn. 7.11.1982).

Artykuł ks. Skowronka, pełen cierpkich uwag, uświadamia nam właś
nie jak niewiele robimy my wszyscy dla sprawy jedności, choć autor 
adresuje swoje uwagi głównie pod adresem katolików. Opierając się 
na tekście „Dekretu o ekumenizmie” oraz na odpowiednich tekstach 
biblijnych, ks. Profesor stwierdza: „Jeżeli ekumenizm duchowy spro
wadza się do wewnętrznego nawrócenia, to czy może istnieć parafia 
lub diecezja, która ośmieliłaby się ten postulat zignorować? Nawrócenie
1 nowość ducha polegają przecież na tym, że ów drugi chrześcijanin 
jest moim bratem, że na owo inne wyznanie należy odtąd spoglądać 
inaczej niż miało to miejsce przez długi czas. Niezależnie od obecności 
braci odłączonych w diecezji uczyliśmy przecież z ambon i na lekcjach 
religii, że ów drugi to heretyk, błędnowierca, kacerz, przeciwnik, wróg, 
człowiek złej woli. Nawrócenie, jakiego żąda Sobór, sprowadza się do 
dostrzeżenia w naszym bi'a^ie współchrześcranina, który bez jakiegokol
wiek własnego wpływu na bieg rzeczy wrodzony został w swoją tradycję 
i w niei ochrzczony i jest chrześcijaninem, z którym łączy nas więcej 
mż dzieli”.
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W swoich interesujących rozważaniach o niedostatkach katolickiego 
ekumenizmu, który wynika z nieznajomości istoty ruchu ekumenicznego 
i w ogóle ducha Vaticanum II, ks. prof. Skowronek formułuje nastę
pujące postulaty, jakie powinniśmy urzeczywistnić: „Ekumenizm ducho
wy — wywodzi autor — implikuje następnie uświadomienie sobie i uzna
nie własnej winy. Czy uznanie własnej winy i przyznanie siię do niej 
nie decyduje w ogóle o ’być lub nie być’ parafii i Kościoła diecezjalnego 
kierowanego przez biskupa? A przecież przez dziesiątki lat głosiliśmy 
i nauczaliśmy z wysokich katedr, że wyłączną winę za rozdziały 
i rozszczepienia chrześcijaństwa ponoszą tamci, oni wypowiedzieli i zer
wali wspólnotę z nami. Z naszej strony co najwyżej skłonni byliśmy 
przyznać się do pewnych uchybień, ubolewania nad pożałowania godny
mi nadużyciami. Wina natomiast d grzech całkowicie leżały po stronie 
Reformatorów i ich dzisiejszych epigonów.

Kolejny postulat ekumenizmu duchowego woła o dążenie do życia 
zgodne z Ewangelią w duchu naśladowania Jezusa. Takie próbujący 
wieść życie chrześcijanie ’tym lepiej posuwają naprzód sprawę jedności 
chrześcijan’, mówił nasz tekst (chodzi o Dekret o ekumenizmie — przyp. 
red.). Ten naczelny postulat ekumenii zwalnia od wszelkiej egzegezy. 
Raz na zawsze skończyć winniśmy z dyletanckimi i niepoważnymi uchy
leniami się od ekumenii za pomocą żenującej wymówki, że na naszym 
terenie nie ma braci odłączonych”.

Nie starczy tym razem miejsca na omówienie ciekawszych artykułów 
w innych czasopismach, głównie w prasie tzw. Kościołów mniejszościo
wych. Ogólnie można tylko stwierdzić, że w publikacjach tych unika 
się na ogół polemiki, czy też nieprzychylnych uwag pod adresem innych 
Kościołów, a zwłaszcza największego Kościoła działającego w naszym 
kraju. Napawa to optymizmem.

Opr. Antoni Grześkowiak
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH
W dziale tym będziemy chcieli informować na bieżąco o najważniej

szych wydarzeniach ekumenicznych w kraju i za granicą w porządku 
chronologicznym, W bieżącym numerze odstępujemy nieco od tej za
sady, dokonując podsumowania współpracy ekumenicznej w Polsce, 
zwłaszcza między Kościołami protestanckimi, starokatolickimi i prawo
sławnym, zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej, z jednej strony, 
a Kościołem Rzymskokatolickim — z drugiej. Współpraca ta wzboga
ciła się w 1982 r. o pewne nowe elementy (Redakcja).

Na wstępie warto jeszcze sięgnąć myślą do roku 1981, aby przypom
nieć, że zwierzchnicy ośmiu Kościołów członkowskich PRE wzięli udział 
w uroczystym ingresie prymasa Polski, ks. abp. Józefa Glempa do archi
katedry warszawskiej, który odbył się 24 września 1981. Następnego 
dnia, z inicjatywy strony rzymskokatolickiej, odbyło się w Kurii Metro
politalnej w Warszawie spotkanie abp. Glempa z członkami Zarządu 
i Prezydium PRE. 4 listopada 1982 Ksiądz Prymas przybył z rewizytą 
do siedziby PRE. Były to wszystko wydarzenia o bezprecedensowym 
znaczeniu. Nowy Prymas zaraz u progu swej posługi pasterskiej dał 
dowody na to, że współpraca ekumeniczna stanowić będzie istotny ele
ment w jego całej działalności <i że leży mu bardzo na sercu sprawa 
autentycznego zbliżenia z chrześcijanami różnych tradycji.

Ten ,,nowy styl” w działalności najwyższego przedstawiciela Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce znalazł dalsze potwierdzenie w wizycie, 
którą 25 stycznia 1982 r., w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan, złożył w katedrze prawosławnej pw. św. Marii 
Magdaleny w Warszawie. Kazanie, które wygłosił przy tej okazji, kon
centrujące się na zagadnieniu jedności wszystkich wyznawców Chrystu
sa, zapadło z pewnością głęboko w pamięć licznie zgromadzonych człon
ków różnych Kościołów.

Również inni wysocy przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego 
brali udział w obchodach Tygodnia Modlitwy. Bp Władysław Miziołek, 
sufragan warszawski, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, przemawiał podczas nabożeństwa centralnego Polskiej Rady
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Ekumenicznej w kaplicy metodystów w Warszawie, a w okolicznościo
wym nabożeństwie w Łodzi wzięli udział sekretarz Episkopatu abp Bro
nisław Dąbrowski i tamtejszy ordynariusz — bp. Józef Rozwadowski. 
Z kolei bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-refor
mowanego, służył słowem Bożym podczas centralnego 'katolickiego) 
nabożeństwa ekumenicznego w kościele oo. Jezuitów w Warszawie (przy 
ul. Rakowieckiej).

Ogólnie można powiedzieć, że obchody Tygodnia Modlitwy w styczniu 
1982 r. cieszyły się wyższą frekwencją niż w poprzednich latach oraz 
że zaznaczyła się większa współpraca między Kościołami członkowski
mi PRE a Kościołem rzymskokatolickim. Zgodnie z praktykowanym od 
wielu lat zwyczajem, po nabożeństwach odbywały się wspólne agapy 
z udziałem duchowieństwa katolickiego i innych wyznań. Jak zwykle, 
spotkania te były okazją do wymiany poglądów na aktualne problemy 
ruchu ekumenicznego w kraju d za granicą. Słabą stroną tygodni mod
litwy organizowanych w Polsce jest to, że ich obchody ograniczają się 
w zasadzie tylko do większych skupisk miejskich. Pod tym względem 
także rok 1982 nie przyniósł większego postępu.

W związku z trudną sytuacją gospodarczą, w jakiej znalazła się Pol
ska, zarówno Polskiej Radzie Ekumenicznej jak i Kościołowi rzymsko
katolickiemu przypadły nowe zadania w zakresie pomocy materialnej 
dla najbardziej potrzebujących. Komisja Koordynacji Pomocy PRE 
i Komisja Charytatywna Episkopatu współpracują ściśle ze sobą w zakre
sie przekazywania darów napływających od Kościołów z różnych krajów 
Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Znaczna część darów, pocho
dzących od Kościołów protestanckich z zagranicy, dociera — za pośred
nictwem PRE — do członków Kościoła rzymskokatolickiego. Ofiarodaw
cy zagraniczni od samego początku podkreślali, że pomoc przeznaczona 
jest dla najbardziej potrzebujących bez względu na przynależność wyz
naniową. Ta zasada jest konsekwentnie przestrzegana. Współpraca w tym 
zakresie między Kościołami członkowskimi PRE a Kościołem rzymsko
katolickim nie ogranicza się jedynie do szczebla centralnego, lecz jest 
także praktykowana na szczeblu regionalnym (diecezjalnym) i lokalnym 
(parafialnym). Pomoc nadchodząca od chrześcijan z zagranicy przyczyniła 
się do podjęcia różnorakich kontaktów ekumenicznych między katolika
mi a chrześcijanami innych wyznań oraz poprawy atmosfery w stosun
kach międzywyznaniowych.

Pod koniec czerwca 1982 r. ks. bp Czesław Domin, przewodniczący 
Komisji Charytatywnej Episkopatu oraz ks. Zdzisław Pawlik, sekre
tarz PRE i przewodniczący Komisji Koordynacji Pomocy Rady, udali 
się do Holandii na wspólne zaproszenie Kościoła katolickiego i Kościołów 
protestanckich. Była to pierwsza wspólna podróż zagraniczna przedsta
wicieli obu stron tak wysokiego szczebla. W marcu obie strony podej
mowały wspólnie delegację z Holandii, w skład której wchodzili pro
testanci, katolicy i starokatolicy. Kościoły holenderskie przychodzą z wy
datną pomocą materialną mieszkańcom Polski.

Prymas Polski, ks. abp Józef Glemp, w piśmie z 16 października 1982 r. 
skierowanym do ks. Z. Pawlika złożył na jego ręce podziękowanie Orga
nizacji Pomocy Kościoła luterańskiego Norwegii za zaopatrywanie w 
żywność kilku punktów dożywiania w Warszawie, zorganizowanych 
przez Kościół rzymskokatolicki.

Kościoły nierzymskokatolickie w Polsce uzyskały w styczniu regu
larny dostęp do radia. Nadawane przez nie dwa razy w miesiącu audycje
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religijne docierają do setek tysięcy odbiorców. Służą one nie tylko 
wiernym zainteresowanych Kościołów, lecz są także słuchane przez wyz
nawców Kościoła rzymskokatolickiego, którzy dzięki temu mogą zapoznać 
się z zasadami wiary i życiem liturgicznym chrześcijan różnych tra
dycji. Jest to dla nich jedyna w swoim rodzaju możliwość, gdyż z uwagi 
na niewielką liczbę protestantów, starokatolików i prawosławnych w 
Polsce, szansa katolika na wejście w egzystencjonalny kontakt z nimi 
jest poważnie ograniczona. Na dłuższą metę audycje te przyczynią się 
z całą pewnością do niwelacji pokutujących tu i ówdzie jeszcze w śro
dowiskach rzymskokatolickich uprzedzeń wobec chrześcijan innych wyz
nań.

Komisja Mieszana Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, istniejąca od 1974 r., odbyła dwa posiedzenia (28.IV 
i 24.XI.1982). Przedmiotem obrad była ocena poprzedniego i przygoto
wanie do następnego Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Podczas obu spotkań poświęcono też sporo uwagi współpracy 
w zakresie przekazywania potrzebującym zagranicznej pomocy humani
tarnej. Również informowano się wzajemnie o ważnych międzynarodo
wych spotkaniach ekumenicznych, w których uczestniczyli przedstawi
ciele jednej lub drugiej strony.

W powyższym kontekście warto odnotować, że coraz częściej się zda
rza, iż oficjalni goście PRE składają wizyty wysokim przedstawicielom 
Kościoła rzymskokatolickiego, i vice versa. I tak, wiceprzewodniczący 
Rady Kościoła ewangelickiego w RFN, prezydent Kościoła ewangelic
kiego Hesji-Nassau, ks. dr Helmut Hild, przebywający w Polsce od 15 
do 18 marca 1982 r. został przyjęty przez ks. prymasa abp. Józefa 
Glempa. Oficjalną delegację Światowej Rady Kościołów — pod nie
obecność Księdza Prymasa — podejmował w lutym sekretarz Episkopatu, 
ks. abp Bronisław Dąbrowski. Sekretarz Episkopatu spotkał się rów
nież z 8-osobową delegacją Krajowej Rady Kościołów w USA, która 
odwiedziła nasz kraj na przełomie lipca i sierpnia 1982 r. Z kolei 
delegacja Organizacji Pomocy Kościoła rzymskokatolickiego w Holandii, 
która przebywała w Polsce w drugiej połowie listopada 1982, spotkała 
się także z oficjalnymi przedstawicielami PRE. I wreszcie, reprezen
tanci PRE d Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczyli — już po raz 
drugi — wspólnie w seminarium na tematy społeczno-etyczne, które 
w drugiej połowie grudnia 1982 zostało zorganizowane przez Kościół 
reformowany i rzymskokatolicki w Szwajcarii.

W czerwcu 1982, z aprobatą zarówno PRE, jak i Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, ukazała się specjalna broszura zawierająca polski prze
kład dokumentu o chrzcie opracowanego przez Komisję „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów, przyjętego w Akrze w 1974 r., i wspólne 
stanowisko wobec tego dokumentu przedstawicieli Kościoła rzymskoka
tolickiego i wszystkich ośmiu Kościołów zrzeszonych w PRE, uczestników 
trzech spotkań, zorganizowanych przez Podkomisję* ds. Dialogu w la
tach 1978—1979.

Podkomisja ds. Dialogu, powołana do życia w 1977 r., zorganizowała 
tylko jedno posiedzenie. Odbyło się ono 2 grudnia 1982 i było poświę
cone dalszej dyskusji nad stanem prawnym i praktyką małżeństw mie
szanych Kościołów członkowskich PRE. Zagadnienie to z punktu wi
dzenia Kościoła ewangelicko-reformowanego zreferował ks. Bogdan Tran
da. Poza tym wysłuchano referatu ks. doc. dr. hab. Edmunda Przekopa
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z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat: „’Matrimonjium 
mixta’ w schematach nowego prawa małżeńskiego”.

Kościół rzymskokatolicki w Polsce zdołał w 1982 r. wreszcie za
kończyć trwający od kilku lat dialog dwustronny z wszystkimi 8 Koś
ciołami zrzeszonymi w PRE na temat wzajemnego uznania chrztu. 
Niektóre protokoły z tych rozmów zawierają jednak pewne niedo
mówienia, które wymagają wyjaśnienia. Gdy to nastąpi, sporządzony 
zostanie projekt dekretu, który przedłoży się Episkopatowi do ewen
tualnego zatwierdzenia. Dekret taki wypowiadałby w oficjalnej formie 
uznanie sakramentu chrztu udzielanego przez Kościoły członkowskie 
PRE. Strona katolicka oczekuje zarazem, że także Kościoły zrzeszone w 
PRE, każdy z osobna, podejmą uchwały w sprawie oficjalnego uznania 
chrztu w Kościele rzymskokatolickim.

W innym miejscu informujemy szerzej o dwóch sympozjach ekume
nicznych zorganizowanych w listopadzie przez Akademię Teologii Kato
lickiej w Warszawie, z których jedno było poświęcone reformatorowi 
Marcinowi Lutrowi, a drugie — Słowu Bożemu. W tym miejscu prag
niemy jedynie zwrócić uwagę na to, że w obu sympozjach uczestniczyli 
po raz pierwszy aktywnie w charakterze referentów pracownicy naukowi 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie — luteranie i pra
wosławni. Także wśród słuchaczy i dyskutantów było wielu przedsta
wicieli Kościołów zrzeszonych w PRE. Oba sympozja wniosły nie
wątpliwy wkład do lepszego zrozumienia wzajemnego, były też dobrą 
okazją do nawiązania osobistych kontaktów i przyjaźni.

Ruch ekumeniczny nie osiągnie nigdy spodziewanych postępów, o ile 
inicjatywom odgórnym nie będą towarzyszyć paralelne działania od
dolne. Dobrym przykładem takiej inicjatywy oddolnej są nabożeństwa 
ekumeniczne, które od maja 1981 r., w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca, odbywają się w świątyni Kościoła ewangelicko-reformowa
nego w Warszawie. Uczestniczą w nich wierni różnych wyznań chrześci
jańskich. Nabożeństwa prowadzone są w oparciu o „Ekumeniczny Kalen
darz Modlitw” opracowany przez Światową Radę Kościołów, watykański 
Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i światowe związki wyznaniowe; 
jego polski przekład ukazał się w 1980 r. staraniem Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego.

Inicjatorem tych modlitewnych spotkań jest dziennikarz katolicki Jan 
Turnau z miesięcznika „Więź”, znany w rodzinie ekumenicznej jako 
człowiek szczerze oddany sprawie jedności chrześcijan. Uczestnicząc 
przed dwoma laty w „Soborze Młodych” zorganizowanym w Rzymie 
przez Wspólnotę Ekumeniczną w Taize, odpowiedział on na apel przeora 
tej wspólnoty, brata Rogera Schutza, który zachęcił wszystkich zgro
madzonych ludzi z różnych krajów świata, aby w swoich środowiskach 
podjęli konkretne działania na rzecz jedności. Inicjatywę podjął red. 
J. Turnau; udało się ją zrealizować dzięki życzliwości władz Kościoła 
ewangelicko-reformowanego. W zamyśle tego przedsięwzięcia jest roz
szerzenie styczniowego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan na 
cały rok. Podczas comiesięcznych nabożeństw, prowadzonych za każdym 
razem, przez osobę reprezentującą inny Kościół, uczestnicy w duchu 
solidarności chrześcijańskiej modlą się za Kościoły w poszczególnych 
częściach świata, dołączając wszakże rodzime intencje. I tak np. w cza
sie jednego z nabożeństw, z inicjatywy katolików, modlono sie o dostęp 
Kościołów mniejszościowych do radia, co też od stycznia 1982 r. stało 
się faktem.
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Nabożeństwa mają ukształtowany porządek i* składają się z dwóch 
głównych części. Pierwszą z nich stanowi homilia (za każdym razem 
głosi ją przedstawiciel* innego Kościoła), zaś po jej zakończeniu zgro
madzeni tworzą braterski krąg wokół ołtarza i wypowiadają m.in. różne 
intencje modlitewne oraz, trzymając się za ręce, odmawiają wspólnie 
„Ojcze nasz”.

Początkowo w nabożeństwach uczestniczyło zaledwie 40—60 osób, 
jednakże od września 1982 r. frekwencja znacznie wzrosła, głównie za 
sprawą udziału kleryków warszawskiego seminarium duchownego, który 
to fakt jest szczególnie budujący i napawa nadzieją na przyszłość. 
Organizacją nabożeństw zajmuje się 5-osobowa grupa, którą tworzą 
ewangelicy reformowani (red. Ingeborga Niewieczerzał, stud. teol. Wła
dysław Scholl) i katolicy (Maria Giedz, red. Jan Turnau, red. Grzegorz 
Polak).

Ostatnie, comiesięczne nabożeństwo w świątyni ewangelicko-reformo
wanej w 1982 r. odbyło się 6 grudnia. Homilię wygłosił ks. Henryk 
Paprocki ;z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, śpiewał 
młodzieżowy chór parafii prawosławnej na Woli.

Ekumeniia polska poniosła w 1982 r. kilka bolesnych strat. 21 lutego 
zmarł w wieku 78 lat ks. dr Józef Zawadzki ze zgromadzenia księży 
marianów. 14 czerwca zmarł w wieku 56 lat ks. Tomasz Bojasiński, 
kapłan archidiecezji warszawskiej, jeden z najaktywniejszych w Stolicy 
ekumenistów katolickich. 23 sierpnia zmarł w wieku 66 lat ks. Sta
nisław Szymański, jezuita, b. wieloletni sekretarz Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, w latach 1974—1977 członek Komisji Mieszanej Polskiej 
Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

24 września po długiej i ciężkiej chorobie zmarł we Wrocławiu ordy
nariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, ks. abp Aleksy 
Jaroszuk. Urodził się 16 marca 1925 r. w Borysowszczyźnie w woj. biało
stockim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Następnie był pro
boszczem kilku parafii na Ziemiach Zachodnich. W 1970 r. został wy
brany i konsekrowany na biskupa. W działalności duszpasterskiej ce
chował abp. Aleksego ascetyczny pietyzm dla liturgii. Był orędownikiem 
wytrwałości w modlitwie i czystości obyczajów religijnych. Szczególnie 
wiele trudu poświęcił ożywieniu życia religijnego młodzieży i rodziny. 
Niemało miejsca w jego pracy duszpasterskiej zajmowały zagadnienia 
ekumenizmu, czego dowodem były ścisłe więzi z miejscowym oddziałem 
regionalnym Polskiej Rady Ekumenicznej oraz kontakty z katolickim 
metropolitą wrocławskim, abp. Henrykiem Gulbinowiczem i z ducho
wnymi rzymskokatolickimi. 27 września 1982 duchowieństwo i wierni 
Kościoła prawosławnego diecezji wrocławsko-szczecińskiej pożegnali mod
łami w katedrze wrocławskiej swego Pasterza. Po uroczystości, w której 
uczestniczyli również przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, 
ciało Zmarłego, zgodnie z Jego ostatnią wolą, zostało pochowane na Gra
barce k. Siemiatycz, na prawosławnym cmentarzu klasztornym.

4 listopada zmarł w w-ieku 90 lat ks. infułat Stanisław Mystkowski. 
Urodził się 13 października 1892 r. w Dąbrowie Wielkiej na ziemi łom
żyńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1915 r. Przez wiele lat 
pełnił funkcję kapelana ks. kard. Aleksandra Rakowskiego. Był pro
boszczem dwóch parafii w Warszawie, dziekanem dekanatu Warszawa- 
-Sródmieście, prowizorem ds. karności i nauki w Seminarium Metropo
litalnym w Warszawie oraz przewodniczącym Kolegium Księży Dzie
kanów Stolicy. Właśnie sprawując tę funkcję zainicjował w paździer
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niku 1961 r. przy Studium Duszpasterskim Kolegium Księży Dziekanów 
sekcję ekumeniczną, której działalności przewodniczył z wielkim odda
niem. Działalność sekcji obejmowała wykłady o tematyce ekumenicznej, 
kształtowanie środowisk do apostolstwa jedności chrześcijan oraz orga
nizowanie modlitw. Dzięki jego staraniom w dniu 10 stycznia 1962 r. od
było się w świątyni Św. Marcina na Starym Mieście pierwsze w Polsce 
katolickie nabożeństwo w intencji jedności, które zgromadziło duchowień
stwo katolickie, a także przedstawicieli innych Kościołów chrześcijań
skich. Natomiast w 11 dni później delegacja Kościoła rzymskokatolickiego 
pod przewodnictwem ks. inf. S. Mystkowskiego uczestniczyła — po raz 
pierwszy w historii polskiego ekumenizmu — w nabożeństwie w świątyni 
ewangelicko-augsburskiej Sw. Trójcy w Warszawie. Ta działalność ks. 
Mystkowskiego była na owe czasy pionierska, jako że ekumenizm nie 
był wówczas praktykowany w duszpasterstwie rzymskokatolickim. Jesz
cze do ostatnich miesięcy życia w jego domu odbywały się comiesięczne 
spotkania ekumeniczne z udziałem duchowieństwa różnych wyznań. 
W pogrzebie, który odbył się 6 listopada, uczestniczył prymas Polski, 
ks. abp Józef Glemp, inni biskupi, liczne rzesze duchowieństwa i wier
nych. Obecni byli także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Pol
skiej Radzie Ekumenicznej.

7 listopada 1982 r. minęła pierwsza rocznica zgonu ks. bp Jana Nie- 
wieczerizała, wielokrotnego zwierzchnika Kościoła ewangelicko-reformo
wanego, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1960—1975, na
tomiast 2 grudnia — 5 rocznica śmierci zasłużonego duchownego Koś
cioła ewangelicko-agusburskiego, pierwszego prezesa PRE (funkcję tę 
sprawował w latach 1946—1960), pioniera kontaktów z Kościołem rzym
skokatolickim — ks. Zygmunta Michelisa. Działalność jednego i dru
giego zapisała się trwale w historii ruchu ekumenicznego w Polsce.

Dwaj inni działacze ekumeniczni, duchowni Kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego — ks. prof, dr Woldemar Gastpary i ks. senior Waldemar 
Lucer — obchodzili w 1982 r. jubileusz 50-leoia ordynacji. Okolicznoś
ciowa uroczystość odbyła się 14 listopada w świątynii ewangelicko- 
-augsburskiej Sw. Trójcy w Warszawie. Obaj jubilaci, ordynowani w 
1932 r. przez biskupa-męczennika Juliusza Burschego, podzielili w 
czasie okupacji los wielu duchownych polskich, stając się ^więźniami 
obozów koncentracyjnych. Po wyjściu na wolność w 1945 r. włączyli 
się z pełnym zapałem do odbudowy zrujnowanego życia kościelnego. 
Ks. W. Gastpary był w latach 1965—1981 rektorem Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie, uczelni, która kształci przyszłych 
duchownych ewangelickich, prawosławnych i starokatolickich. W okre
sie sprawowania tej funkcji był członkiem Prezydium Polskiej Rady 
Ekumenicznej i przewodniczącym jej Komisji Teologicznej. Od 1977 r. 
do chwili obecnej wchodzi w skład Podkomisji ds. Dialogu PRE i Ko
misji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Natomiast ks. W. Lucer kierował 
przez wiele lat diecezją wrocławsko-szczecińską Kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego, a jednocześnie sprawował funkcję przewodniczącego 
oddziału regionalnego Polskiej Rady Ekumenicznej we Wrocławiu. Po
nadto w latach 1975—1979 był współprzewodniczącym Komisji Mieszanej 
PRE a Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

I wreszcie, na zakończenie niniejszego przeglądu, wspomnijmy o pięk
nym jubileuszu 90-lecia urodzin, który 16 grudnia obchodził ks. Włady
sław Paschalis z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Chodzi tu o czło
wieka, który dopiero po II wojnie światowej, licząc przeszło 50 lat,
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poświęcił się służbie duszpasterskiej w swoim Kośoiele. Skromny, cichy, 
wiecznie uśmiechnięty, nie pchający się nigdy na pierwsze miejsce, do 
chwili obecnej pojawia się wszędzie, gdzie ma miejsce jakieś wydarzenie 
o ekumenicznym wydźwięku. Znają i cenią go w Warszawie środo
wiska wszystkich Kościołów, ma szerokie grono przyjaciół wśród ka
tolickich duchownych, zakonnic i świeckich. Należy do pionierów współ
pracy ekumenicznej z Kościołem rzymskokatolickim, wielokrotnie służył 
słowem Bożym w świątyniach katolickich. Ks. W. Paschalis to godny 
do naśladowania wzór chrześcijanina i ekumeniisty.

Opr. Karol Karski
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Woldemar Gastpary, ks. prof, dr, Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch 
wojen światowych. Część druga 1939—1945. Warszawa 1981, Wydawnictwa 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Nakład 1000 egz., 234 str.

Niedawno nakładem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie ukazała się druga i ostatnia zarazem część pionierskiej na gruncie 
polskim pracy byłego wieloletniego rektora tej uczelni, wybitnego his
toryka ewangelickiego ks. prof, dr Woldemara Gastpary’ego pt. „Pro
testantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych. Część druga 
1939—1945”. Pierwsza część obejmująca lata 1914—1939, została wydana 
przez ChAT w roku 1978. Należy dodać, że obie te pozycje, wraz z wy
daną w roku 1977 książką pt. „Historia protestantyzmu w Polsce od 
połowy XVIII w. do I wojny światowej” stanowią integralną całość, 
przez co wypełniają dotkliwą w polskiej historiografii ewangelickiej lukę, 
jako że dotychczas prace badawcze jeśli idzie o reformację w Polsce 
koncentrowały się głównie na XVI d XVII wieku.

Przez 30 lat Autor zbierał materiał i dokumenty zanim mógł przystą
pić do pracy. Jakże mozolny był to trud zważywszy na fakt, iż ogrom
na większość materiałów uległa zniszczeniu podczas ostatniej wojny. 
Między innymi już we wrześniu 1939 spłonęło Archiwum Konsystorza 
Kościoła Ewangelickiego w Warszawie, zniszczone zostały też archiwa 
niemal wszystkich ewangelickich parafii. W tym kontekście kapitalne 
wprost znaczenie przy opisie pewnych faktów i wydarzeń mają własne 
obserwacje ks. Profesora, który zna je z autopsji, jak również wy
korzystanie relacji wielu wiarygodnych osób z ewangelickiego kręgu.

Książka składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów przedstawiających 
sytuację Kościołów ewangelickich na obszarach polskich objętych hitle
rowską okupacją, w Kraju Warty, w innych okręgach przyłączonych do 
Rzeszy oraz w Generalnej Guberni. Charakterystyczne, że te tematy, do 
których Autor dysponował największą ilością źródeł, są omówione do
kładniej.

Karty tej książki są świadectwem dramatu jaki przeżył podczas wojny 
polski ewangelicyzm, są też świadectwem patriotycznej postawy wielu 
polskich pastorów i działaczy kościelnych, którym przyszło działać w 
okresie będącym dla protestantyzmu w Polsce, jak to podkreśla we 
wstępie ks. prof. W. Gastpary, katastrofą. Tak na przykład w Kraju
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Warty sytuację Kościołów ewangelickich poważnie utrudniało stanowis
ko kierowniczych kół kościelnych Trzeciej Rzeszy utrzymujących, że 
Kościoły te powinny mieć niemiecki charakter, zaś duszpasterzami win
ni być tylko duchowni przyznający się do narodowości niemieckiej.

W tym miejscu godna jest podkreślenia postawa Autora, który o cza
sach tak bolesnych — przeżył je jako więzień obozów koncentracyj
nych — potrafi pisać w sposób obiektywny mimo, że we wstępie dlo 
ostatniej, omawianej tu części swego dzieła ks. prof. W. Gastpary wyz
nał: „Trudność sprawiało spokojne, beznamiętne, bezstronne przedsta
wienie faktów i ocena ludzi, uczestniczących w tamtych wydarzeniach. 
Trudność była tym większa, że niektórzy z tych ludzi przebywają obec
nie poza granicami kraju, głównie w Republice Federalnej Niemiec, że 
są ludźmi obciążonymi w wielkiej mierze niejednym złem, które się sta
ło, a śmią pisać przeinaczając i fałszując fakty i wydarzenia”.

Dlatego też nieraz zmuszony jest Autor polemizować, zwłaszcza gdy 
chodzi o jednostronne i w sposób krzywdzący naświetlone przez historio
grafię niemiecką fakty. I tak na przykład ks. prof. W. Gastpary udo
wadnia (zresztą w oparciu o dokument z archiwum niemieckiego) bez
zasadność opinii, jakoby bp Juliusz Bursche odmawiał przyjęcia w po
czet duchownych i ordynacji absolwentów Teologii Ewangelickiej Uni
wersytetu Warszawskiego z powodu ich „niemieckiego nastawienia”.

Bardzo interesujące są końcowe partie książki, w których jest mowa
0 dążeniach ekumenicznych wśród polskich chrześcijan w okresie oku
pacji, w wyniku czego powstała w roku 1942 Rada Ekumeniczna w 
Polsce (z niej ukonstytuowała się w roku 1946 Polska Rada Ekumenicz
na). Zaraz potem następują fragmenty poświęcone martyrologii polskiego 
duchowieństwa ewangelickiego podczas drugiej wojny światowej. Jak 
podaje ks. Profesor ze 125 księży ewangelickich narodowości polskiej 62, 
a więc połowa, było aresztowanych przez okupanta, z czego 39 wysłano 
do obozów koncentracyjnych. Wśród tych, którzy ponieśli śmierć był 
m.in. wielki polski patriota bp Juliusz Bursche (1862—1942), któremu 
zarzucano m.in., jak pisze Autor, „renegactwo, nakłanianie innych do 
zdrady narodu niemieckiego oraz polonizację wiernych Kościoła ewan
gelicko-augsburskiego, że był mężem zaufania rządu polskiego, człon
kiem honorowym Związku Obrony Ziem Zachodnich, że był przewod
niczącym komitetu plebiscytowego na Mazurach w roku 1920”. Warto 
wspomnieć, że tej wspaniałej postaci ks. rektor W. Gastpary poświeć 
osobną książkę pt. „Biskup Bursche i sprawa polska” (Wydawnictwo 
„Novum” Warszawa, 1972 r.).

Wypada tylko żałować, iż rozdział ten jest tak szczupły i że przy 
nazwiskach duchownych represjonowanych przez okupanta Autor podał 
tylko krótkie biogramy. Można w tym miejscu wyrazić więc nadzieję, 
że któryś z historyków protestanckich podejmie się odrębnego i bardziej 
szczegółowego opracowania martyrologium duchowieństwa ewangelickie
go. Praca taka byłaby nie tylko ważnym przyczynkiem do historii ewan- 
gelicyzmu polskiego podczas okupacji, ale poprzez ukazanie ogromu cier
pień i strat Kościołów ewangelickich stanowiłaby dokument — zwłaszcza 
dla chrześcijan-katolików — wspólnego z nimi udziału w cierpieniu
1 jako taka mogłaby przyczynić się do dalszego zbliżenia między Koś
ciołami.

Przy całym szacunku dla tej wiekopomnej pracy naukowca, który 
jest największym w Polsce autorytetem w zakresie dziejów protestan
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tyzmu, niech mi będzie wolno wyrazić kilka uwag krytycznych. Przede 
wszystkim nasuwa wątpliwość fakt, iż użyte w tytule słowo „protestan
tyzm” zostało dość zawężojie i nie ma na przykład w książce rozdziału 
poświęconego działalności Kościoła ewangelicko-reformowanego, nie 
mówiąc już o innych denominacjach. Rażą też niekiedy pęwne niedo
ciągnięcia natury metodologicznej (na przykład brak imion przy na
zwiskach niektórych duchownych spoza Kościoła ewangelickiego, co 
nie powinno być przecież trudne do ustalenia). Słabą stroną książki, 
podobnie zresztą jak i poprzednich części jest opracowanie redakcyjne, 
co oczywiście nie obciąża Autora, zwłaszcza zaś fatalna korekta, która 
przy tej rangi pracy jest wręcz niedopuszczalna.

Wszystko to jednak nie może umniejszyć wartości dzieła ks. prof, dr 
Woldemara Gastpary’ego, którego trud badawczy zasługuje na najwyższy 
szacunek. Jego bowiem praca stanowić będzie fundament dla tych wszyst
kich historyków, którzy zajmują się dziejami ewangelicyzmu polskiego 
w okresie od połowy XVIII w. do czasów drugiej wojny światowej. 
Dobrze się złożyło, iż wydanie ostatniej części tej znaczącej w polskiej 
historiografii pracy zbiegło się z 50 rocznicą ordynacji na duchownego 
jej autora ks. prof, dr Woldemara Gastpary’ego.

Antoni Grześkowiak

Brat Roger, przeor w Taizś, Niech twoje święto trwa bez końca. War
szawa 1982, Instytut Wydawniczy PAX. Nakład 10 000 egz., 197 str.

W ruchu ekumenicznym postać brata Rogera, przeora wspólnoty mo
nastycznej w Taize urasta do rangi symbolu. Tysiące młodych ludzi 
z wielu krajów przybywa do tej małej wioski w pobliżu ruin średnio
wiecznego opactwa Cluny, aby poszukiwać wewnętrznej ciszy i odnaleźć 
nowy obraz Kościoła. Wspólnota w Taize — pierwszy w świecie klasztor 
założony przez protestantów — zapowiada, jak się wydaje, wiosnę Koś
cioła. Początki były skromne. Kilku młodych luteran i reformowanych 
pod przewodnictwem duchowym brata Rogera rozpoczęło pod koniec 
wojny wspólne życie, poświęcając się modlitwie, pracy, medytacji nad 
Biblią i pomocy potrzebującym. Dzisiaj Taize jest animatorem ruchu 
młodzieży o charakterze odrodzeniowym. Poza wspólnotą istnieją frater- 
nie braci rozsiane po wszystkich kontynentach, dzieląc życie z najuboż
szą ludnością. Brat Roger nie chce, aby wspólnota przerodziła się w in
stytucję trwałą, pragnie aby pozostała ruchem i inspiracją. Ma być miejs
cem budowania jedności (Wezwanie miejscowej świątyni — Kościół 
Pojednania).

Posłannictwo Taize widzi brat Roger w nieustannym budowaniu ko
munii pomiędzy wyznaniami w oparciu o nieustanne święto przeżywa
nia na nowo Zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego hasło: „Niech twoje* 
święto trwa bez końca”. Bracia mają budować powszechną komunię 
między ludźmi, między wyznaniami, między krajami zacofanymi gospo
darczo i bogatymi. Jak zauważa brat Roger, w pierwszych wiekach he-
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rezją był przede wszystkim brak miłości, a nie tylko doktryna. Sądzi, 
że „tylko pojednanie wniesie do Kościoła powiew świeżości i święta.” 
Do zebranej podczas święta Wielkanocy młodzieży powiedział: „Dla mnie 
Chrystus jest Tym, z którego żyję, ale również Tym, którego razem 
z wami poszukuję”. Taize chce być znakiem pojednania.

Wspólnota wywodząca się z Reformacji odznacza się otwartością na 
wartości katolickie. Brat Roger uważa, że protestanci powinni raz jeszcze 
przemyśleć pewne elementy katolickie, aby odkryć je na nowo w sposób 
zarazem świeży jak i nowatorski nie tylko dla siebie ale i dla całego 
Kościoła. W tym tkwi obecnie nowe posłannictwo Reformacji, która nie 
może ograniczyć się do zamknięcia w historyczne formy.

Bracia żyją wizją przyszłej jedności Kościoła. Roger mówił o przejścio
wym rozwiązaniu, jakim jest podwójna przynależność. W obecnych cza
sach można i należy być jednocześnie wyznawcą Kościoła katolickiego 
i protestanckiego zarazem. W ten sposób określał chyba specyficzną 
sytuację własną i braci, którzy, jak się wydaje, interioryzują przyszłą 
jedność. Sam dodaje: „kochać Kościół nie dla samego Kościoła, tylko 
dla Chrystusa i być znakiem pojednania”.

Młodzi przybywając do Taize poszukują ostatecznego sensu życia, 
jakim jest według słów autora: „radość Boga w człowieku”. Centralne 
miejsce w Taizć zajmuje modlitwa liturgiczna, oficjum i Eucharystia. 
Oficjum sobotnie ma przypominać obchód niedzieli jako małej Paschy — 
cotygodniowej Wielkanocy. Koncentrując się na najbardziej istotnych 
prawdach chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa z różnych konfesji mają 
nadzieję na wspólne spotkanie w pielgrzymce do domu Ojca. Dokonuje 
się ono już i obecnie, kiedy młodzież różnojęzyczna i różnorasowa odnaj
duje tutaj wspólny język, ucząc się na nowo odczytywać Dobrą No
winę o Zbawieniu.

Brat Roger bardzo się obawia, aby nie było żadnej teologii Taize, 
aby nie mówiono o duchowości Taize. Wspólnota chce być ewangelicznym 
zaczynem. Jeśli teologia, to raczej przeżywana wspólnie w liturgii, gdzie 
wielkie tematy teologiczne podejmowane są stale na nowo. Nie oznacza 
to, aby bracia nie mieli w swoim gronie teologów, należy do nich 
Max Thurian. Jego prace są próbą znalezienia takiego sposobu refleksji 
o Kościele, w którym zmieściłyby się zarówno najważniejsze uwrażliwie
nia protestanckie jak i katolickie. Są to śmiałe próby zbudowania teologii 
panchrześcijańskiej i ekumenicznej.

W wypowiedziach brata Rogera o roli papieża zawsze jest wiele sym
patii (która zapewne dziwi przeciętnego protestanta), co sprawia, że 
niektórzy uważają Taize za instytucję kryptokatolicką. Brat Roger: „Ko
cham ten pielgrzymujący Kościół, który jest w Rzymie i jego biskupa. 
Czegóż mogę od niego żądać poza tym, by ogrzał nas swym ogniem, by 
pobudził komunię między wszystkimi Kościołami?” W tym irenicznym 
stwierdzeniu kryje się delikatna sugestia o zmianę stylu Stolicy Apo
stolskiej i rezygnację z dotychczas rozumianego modelu prymatu łącz
nie z nieomylnością na rzecz pierwszeństwa w miłości i posłudze. W ten 
sposób papież stanie się „pasterzem powszechnym, animatorem jedności 
w sercu Kościoła”.

W czasie lektury wyczuwa się też tęsknotę autora za widzialną jed
nością, za interkomundą. Podobnie myślał Atenagoras. Podczas pobytu 
brata Rogera na Fanarze na pożegnanie patriarcha uniósł ręce w litur-
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giczym geście ofiarowania chleba i wina, powiedział: innej drogi nie 
ma. „Niech twoje święto trwa bez końca” — brzmią życzenia brata 
Rogera do każdego z nas. A jego książka to odkrywanie chrześcijaństwa 
na nowo.

Tadeusz Wyszomirski

Józef Keller, Prawosławie. Warszawa 1982, Państwowe Wydawnictwo 
„Iskry”. Nakład 10 000 egz., 266 str.

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie czytelników na literaturę 
dotyczącą różnych wyznań, a chrześcijańskiego Wschodu w szczególności, 
należy przyznać, że autor miał bardzo trafny pomysł napisania krótkiej, . 
popularnej monografii prawosławia, pomyślanej jako kompendium pod
stawowej wiedzy z tej dziedziny. Niestety, na pomyśle się skończyło. 
Jego realizacja nie może rościć sobie miana porządnej pracy popu
laryzatorskiej. Autor, prof. Józef Keller, znany badacz-religioznaw- 
ca, jak dotąd nie zajmował siię problematyką chrześcijańskiego Wschodu; 
obecna praca jest więc owocem jego nowych zainteresowań. Szkoda, że 
będąc badaczem laickim nie wyzwolił się od jednostronnego, konfesyj
nego punktu widzenia. Prawosławie rozważa bowiem raczej w relacji 
do Kościoła katolickiego, niż samo w sobie.

Książka Kellera zaczyna się krótkim przedstawieniem historii prawo
sławia; w następnych rozdziałach omawiat prawosławie w krajach 
słowiańskich, doktrynę i działalność ekumeniczną tego Kościoła. Mimo 
popularnego charakteru praca miała, sądząc z zarysu, pewne ambicje 
pełnego przedstawienia tematu.

Kościół prawosławny jest kontynuacją i świadectwem niepodzielonego 
Kościoła z pierwszego tysiąclecia. Dla autora chrześcijaństwo pierwszych 
wieków jest czymś zasadniczo różnym od wyrosłych z tego pnia gałęzi 
wyznaniowych: katolicyzmu i prawosławia. Ale ponieważ ciągle mówi 
o genezie prawosławia, sugeruje tym samym jego oderwanie się od 
Kościoła katolickiego; w rzeczywistości było to rozejście się Kościołów, 
a właściwie podział jednego Kościoła apostolskiego, powszechnego na 
Wschodzie i Zachodzie. Prawosławie zostało ukształtowane już w pierw
szych wiekach, a nie dopiero po rozłamie.

Myślę, że podobne wrażenia przy lekturze wynikają z zastosowania 
przez autora bardzo nieprecyzyjnego języka. Czytelnik odnosi wrażenie, 
jakby również Kościoły orientalne powstały dopiero wskutek przyjęcia 
doktryny monofizyckiej czy nestoriańskiej. Wiadomo natomiast, że były 
to starożytne wspólnoty lokalne Koptów i Syryjczyków, którym różnice 
doktrynalne ułatwiły odcięcie się od ortodoksji bizantyjskiej. To dąże
nie do niezależności w diziedzinie kościelnej jako wyraz aspiracji kultu
rowych ludności niehelleńskiej. Imperium zostało całkowicie pominięte.

Zasadnicze spory pierwszego tysiąclecia dotyczyły kwestii prymatu w 
Kościele. W pewnym okresie nie było wiadomo, czy Aleksandria, Rzym 
lub też Bizancjum obejmuje przewodnictwo w Kościele. Związek patriar
chatu rzymskiego i aleksandryjskiego wynikał z koalicji przeciwko Kon-
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stańtynopolowi. To patriarcha Aleksandrii jako pierwszy przyjął tytuł 
papieża, posługuje się nim zresztą do dzisiaj. Patriarchat rzymski roz
wijał swoją lokalną teologię, której »ideą naczelną był swoiście pojęty 
uniwersalizm Kościoła. Doprowadził on w konsekwencji do wchłonięcia 
niezależnych lokalnych Kościołów Zachodu (jak galijski, mediolański, 
mozarabski, celtycki). Podobną politykę rugowania starych, lokalnych 
tradycji kościelnych i zastępowania zastanych wzorów liturgii własną, 
stosował patriarchat Konstantynopola.

Dosyć pobieżnie została zasygnalizowana sprawa ikonoklazmu. Autor 
nie dostrzega konsekwencji teologicznych i kulturowych negacji kultu 
obrazów. Dużym uproszczeniem jest chyba twierdzenie, że mnisi bronili 
kultu obrazów, gdyż czerpali z niego korzyści materialne. Ikona symbo
licznie przedstawia przebóstwienie, nie jest więc tylko obrazem religij
nym. Mnisi bronili doktryny o przebóstwieniu, istotnej treści prawosław
nej teologii. Negacja obrazów była negacją całej kultury. Lecz teologia 
ikony nie jest mocną stroną autora.

Zastosowanie materialistycznej metody zależności wydarzeń histo
rycznych od ekonomii doprowadza prof. Kellera do wniosku, że po
wodem upadku Bizancjum były monastery pełne mnichów i mające na 
dodatek ogromne majątki. Analiza może słuszna. Tylko, że należałoby 
po tej linii pójść nieco dalej i stwierdzić, że mnisi nie byli jedynymi 
szkodnikami w państwie bizantyjskim. Równie walnie do jego ruiny 
przyczynili się Wenecjanie i Genueńczycy, przechwytujący nieomal cały 
handel, co wydatnie musiało zubożyć finanse kraju.

Autor podkreśla umowne znaczenie daty 1054, długo po której obie 
strony wierzyły jeszcze, że Kościół jest jeden, a nieporozumienia trak
towano jako spory między biskupami (s. 84). Dobrze została uwypuklona 
rola krucjat, nazwana inwazją barbarzyńców (s. 110); podobne odczucia 
mieli Koptowie i Syryjczycy, trzymający stronę Saladyna. Jedynie 
Maronici, mordowani zarówno przez Arabów i Bizantyjczyków, pozostali 
sprzymierzeńcami Franków. Podobnie fakt nie przysyłania przez Zachód 
posiłków wojskowych, kiedy Konstantynopolowi groził upadek, zaważył 
najmocniej na stosunku ortodoksyjnych Greków do Latynów.

Podkreślając mocno prymat patriarchy Moskwy (s. 140) autor winien 
był dodać, że jest to prymat inicjatywy, wcale nie bezdyskusyjnie przyj
mowany przez Kościoły helleńskie. Warto było też wspomnieć, że Buł
garię nawrócili dopiero uczniowie Cyryla i Metodego, stosując liturgię 
z językiem słowiańskim. Zarówno misje greckie jak łacińskie cieszyły 
się tam mniejszym powodzeniem. Autor pisze o odrodzonej w Kijowie 
Akademii Duchownej (s. 157);, chodzi tu w rzeczywistości o akademię 
mohylańską *); nazwę wymienioną przez autora otrzymała ona później, 
pod panowaniem rosyjskich carów. Szkoda, że niie dodano, iż była ona 
wówczas najważniejszym ośrodkiem intelektualnym w prawosławiu.

Autor stwierdza, że w ZSRR prawosławie przechodzi powoli na po
zycje komunistycznego chrześcijaństwa (s. 165). Ciekawe, co chciał przez 
to powiedzieć; chwilami nie wiadomo, z jakich pozycji pisze. Wydaje 
się, że autor nie odróżnia Kościoła autokefalicznego od autonomicznego,

*) Piotr Mohyła (1596—1647), metropolita kijowski, był założycielem uczelni 
teologicznej w Kijowie opartej o wzory scholastyczne; od niej zaczynają się 
wpływy łacińskie w myśli prawosławnej, (przyp. red.)
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stwierdzając, że Synaj jest diecezją autokefalną, a Kościół Cypru — 
autonomiczny (s. 167). W rzeczywistości jest odwrotnie.

Inną niedokładnością jest twierdzenie, że młodzi Bizantyjczycy stu
diowali raczej w Padwie, Rzymie i Paryżu (s. 181). Odnosi się to- wy
łącznie do Greków po upadku Cesarstwa, podczas gdy z kontekstu wyni
ka, jakoby miało to miejsce już wcześniej.

Dziwnie brzmi też inne stwierdzenie, że „w polemice z katolikami brali 
udział świeccy wyznawcy prawosławia jak... Marcin Broniewski (aria- 
nin)” (s. 157). A Paisij Wieliczkowski nie tłumaczył „Dobrotolubija” na 
język rosyjski (s. 188), lecz na staro-cerkiewno-słowiiański. Na str. 184 
Maksym Wyznawca został pomylony z Maksymem Grekiem. Ten pierw
szy nie podróżował na Ruś. Metropolita Piotr Mohyła (s. 195) nosi 
dźwięczne nazwisko Mogilasa.

Niezrozumiałe jest zdziwienie autora (s. 216), że prawosławni przez 
tyle stuleci nie zorganizowali soboru powszechnego. Chyba analiza sa
mego słowa winna doprowadzić do wniosku, że bez udziału strony ka
tolickiej sobór ten byłby tylko panortodoksyjny i nigdy nie mógłby 
pretendować do rangi powszechności.

Większość monasterów w krajach słowiańskich jest cenobialna, a nie 
idiorytmiczna, jak chce autor (s. 215).

Niemal każdy wyraz grecki otrzymuje w omawianej książce opaczne 
tłumaczenie. Anafora to nie ofiara, tylko podniesienie; mistenion to ta
jemnica *) (słów. tajństwo) a nie cud (s. 224); mistagogia nie jest*,,wy
razem pobożności osobistej” (s. 199), oznacza wprowadzenie w misterium, 
wyjaśnienie. Język słowiański w liturgii nie jest chyba dla wiernych 
całkowicie niezrozumiały. Twierdzenie, że cały obrzęd liturgiczny ma 
miejsce za zasłoną (s. 227) — to chyba przesada.

Co do święceń, to wyrażenie zgody na kandydata (aksios) wygłasza 
lud już po święceniach w chwili nakładania szat na wyświęconego, a nie 
przed święceniami. W obrządku bizantyjskim przy udzielaniu sakry nie 
ma ceremonii namaszczenia. Dodam także, że zawsze w Kościele przy 
udzielaniu sakry wymagano trzech konsekratów, dwóch wystarcza być 
może w Kościele katolickim, lecz nie w prawosławnym. Swoje refleksje 
na tematy liturgiczne kończy autor notą, że do dzisiaj nie ma znaków 
odrodzenia prawosławnej sztuki. A ikony prof. Nowosielskiego? Tę listę 
błędów możnaby znacznie wydłużyć.

Pracę kończy pobieżny szkic o ekumenicznym zaangażowaniu prawo
sławia oraz skromna, złożona zaledwie z 14 pozycji bibliografia. W sumie 
nie jest to książka, na którą czekali zainteresowani prawosławiem czy
telnicy.

Tadeusz Wyszomirski
*) Wzgl. sakrament, (red.)
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Paweł Floreński, Ikonostas i inne szkice. Wybrał, przełożył i podpisami 
opatrzył Zbigniew Podgórzec. Wstęp Jerzy Nowosielski. Warszawa 1981, 
Instytut Wydawniczy PAX. Nakład 3000 egz., 180 str.

Wraz ze wzrostem zainteresowań chrześcijaństwem Wschodu poja
wiają się w Polsce tłumaczenia prawosławnych myślicieli coraz wyższej 
klasy. O. Paweł Floreński (1882—1943) należy do klasy najwyższej. 
Prezentowany czytelnikom „Ikonostas” został zamierzony jako rozdział 
dużej pracy „Filozofia kultu”. O. Floreńskiego porównywano do Leonar
da da Vinci i nie ma w tym wiele przesady. Jak nikt inny, potrafił 3 łat
wością objąć rozległą wiedzę z dziedzin takich jak: filozofia, teologia, 
a także chemia, fizyka (był profesorem fizyki na uniwersytecie mos
kiewskim), matematyka, elektrotechnika. Wszelkie określenia są za słabe 
dla oddania jego przebogatej osobowości. Z równą łatwością pisał na 
temat heraldyki, mody damskiej, folkloru, jak historii sztuki, tradycji 
ezoterycznych, archeologii, medycyny. Jego biografia naukowa wy
starczyłaby z powodzeniem dla całego instytutu profesorów. Nie była 
to tylko erudycja. Paweł Floreński ze wszystkich wymienionych dzie
dzin pozostawił trwały i liczący się dorobek naukowy. Równie fachowo 
mógł wypowiadać się o filozofii indyjskiej jak o muzyce Beethovena, 
o psychoanalizie, jak o kubiźmie. We wszystkim, czym się zajmował, 
osiągał perfekcję. Ponadto malował ikony, był znanym kaznodzieją, 
wydał toipiik wierszy: ,,W wiecznym lazurze”. Będąc na Solówkach za
stanawiał się nad użyciem wodorostów morskich jako przyszłego pokar
mu ludzkości. Geniusz wiedzy swoją rozległością horyzontów zadziwia
jący^

Najpełniej chyba wyraził się o. Paweł w swojej myśli filozoficznej, 
zbierającej jego doświadczenia naukowe. Wielka teologia może zrodzić 
się w umyśle człowieka o możliwie szerokiej znajomości kultury. W 
niespotykanym stopniu posiadał tę znajomość o. Floreński, stąd jego 
myślenie religijne jest po prostu nieporównywalne. Podjął za Sołowio- 
wem wątek myślenia sofianistycznego. (Na Wschodzie filozofia nigdy nie 
była zdecydowanie odcięta od teologii). Stało się to inspiracją bezpośred
nią do późniejszej pracy o. Sergiusza Bułgakowa. We wstepie do książki 
prof. Jerzy Nowosielski znaznacza: „bez przemyśleń i intuicji Pawła Flo
reńskiego trudno sobie wyobrazić dalszy ich rozwój w pracy Sergiusza 
Bułgakowa”.

Obecnie literatura na temat ikony, jej teologii i znaczenia w życiu 
charyzmatycznym i liturgicznym Kościoła jest obszerna. Szkic „Ikono
stas” należał jednak do jednych z pierwszych nowoczesnych traktatów 
na ten temat. Bogactwo skojarzeń autora sprawia, iż książka posiada 
niezwykłą wprost pojemność treściową. (Niekiedy jedno zdanie u Flo
reńskiego jest właściwie teologicznym traktatem). Dokładnie przedsta
wiony został proces powstawania tradycyjnej ikony, jej stosunek do 
sztuki antyku, nowoczesnego malarstwa, ikonografii powstałej w kręgu 
Kościoła Zachodniego.

Do najbardziej oryginalnych szkiców zamieszczonych w książce na
leży: „Znaki niebieskie. Rozmyślania! o symbolice kolorów”. Szkic ten 
ma znaczenie dla teologii światła, tak ważnej w myśli wschodnio-chrześ- 
cijańskiej. W dobie, kiedy także pewne przynajmniej, środowiska na 
Zachodzie odkrywają dla siebie znaczenie i teologie ikony jako sztuki 
charyzmatycznej, plastycznej syntezy refleksji teologicznej, przyswojenie
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polskiemu czytelnikowi prac o. Pawła Floreńskiego wydaje się być wy
darzeniem dużej miary. Świadczy mianowicie, że w procesie poznawa
nia tradycji kulturowego kręgu prawosławia przeszliśmy do najbardziej 
istotnych elementów tej myśli.

Duża zasługa jest w tym osoby tłumacza. Podjął się on niełatwego 
zadania. Dzieła o. Floreńskiego są napisane wprawdzie językiem bardzo 
pięknym, ale jakże trudnym do oddania w tłumaczeniu. Z trudności 
tych wyszedł on zdecydowanie zwycięsko. Przygotowane zostało także 
drugie wydanie „Ikonostasu”, poszerzone o szkic: „Liturgia jako synteza 
sztuk”. Równocześnie Z. Podgórzec przygotowuje przekład podstawo
wego dzieła o. Pawła Floreńskiego: „Filar i podpora prawdy” (Stołp 
i utwierżdienije istiny); praca ta, tłumaczona na wiele języków euro
pejskich, doczeka się teraz edycji polskiej. Szlachetna pasja tłumacza, 
mająca na celu przyswajanie polskiemu odbiorcy najbardziej znaczących 
dzieł filozoficznych i teologicznych rosyjskiego prawosławia, zasługuje 
na specjalne podkreślenie jako istotny wkład w ruch ekumeniczny.

Jeżeli pokusić się o krótkie streszczenie prezentowanej pozycji należy 
powiedzieć, że „Ikonostas” o. Pawła Floreńskiego, podobnie jak inne jego 
prace z tego zakresu, stanowi syntezę kulturowego doświadczenia ludz
kości. Wynika to być może z owej zadziwiającej erudycji autora. 
Dążył on ostatecznie do wielkiej syntezy zawartej w jego filozofii. W tym 
ujęciu mistagogia ikony staje się wprowadzeniem w świat najistot
niejszych wartości kultury śródziemnomorskiej.

Tadeusz Wyszomirski

Mnich z Chevetogne, Zbawiciel. Kraków 1982, Społeczny Instytut Wy
dawniczy „Znak”. Nakład 20 000 egz., str. 207.

Książka „Zbawiciel” należy do ważkich wydarzeń ekumenicznych w 
naszym kraju. Szkoda jedynie, że we wstępie niedokładnie poinformowa
no czytelników o osobie autora. Podpisał się on w oryginale francuskim 
jako „Mnich Kościoła Wschodniego”. Tym skromnym pseudonimem pod
pisywał wszystkie swoje książki dotyczące życia duchowego. Tłumaczka 
oddała to jako Mnich z Chevetogne, gdzie książka została, podobnie jak 
wiele innych tegoż autora, wydana. Bałamutne jest pierwsze zdanie 
wstępu pióra tłumaczki Janiny Fenrychowej („autor jest benedykty
nem”), która nie zadała sobie trudu zorientowania się, kogo dziełko 
mianowicie tłumaczy.

Mnichem Kościoła Wschodniego jest o. Lew Gillet. Początkowo był 
faktycznie benedyktynem w ekumenicznej wspólnocie w Amay w Belgii, 
przeniesionej potem do Chevetogne. Później konwertytą do Kościoła 
prawosławnego. Akcesu tego dokonał wraz z o. Aleksym Mensbrüge póź
niejszym prawosławnym biskupem Düsseldorf u i — dodajmy — propa
gatorem liturgii prawosławnej w rycie zachodnim. Konwersja na prawo
sławie kilku mnichów benedyktyńskich była żywiołową reakcją na nie
sprawiedliwość jaka dotknęła ich duchowego mistrza, założyciela wspól
noty i prekursora odnowy liturgicznej w Kościele katolickim — Dom 
Lamberta Beauduina. Dom Lambert żywo interesował się Wschodem
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i pragnął pracować nad zbliżeniem obu gałęzi jednego w istocie rzeczy 
Kościoła (w innym przypadku niemożliwe byłyby w historii wszelkie 
unie, które zawierać mogą jedynie strony równe). Po odwiedzeniu 
Św. Góry Athos, Dom Lambert Beauduin udał się do metropolity Andrze
ja Szeptyckiego we Lwowie, który zwrócił mu uwagę, iż Wschód naj
lepiej można poznać poprzez liturgię i monachizm. Czy wówczas zrodziła 
się myśl powołania wspólnoty mnichów, zajmujących się modlitwą i stu
diowaniem teologii prawosławnej? Dom Lambert, zakładając mały 
klasztor obrządku bizantyjskiego (celebry są greckie i słowiańskie), 
nie zamierzał włączać się w lansowaną wówczas akcję neo-unijną. Nie 
pragnął nawracać na katolicyzm prawosławnych emigrantów rosyjskich, 
a jego pietyzm dla myśli prawosławnej wydawał się nieco podejrzany. 
Wspólnota uległa rozproszeniu, a jej założyciel został skazany na pobyt 
w klasztorze trapistów. Dzieło uległo zagładzie. Najbliżsi współpracow
nicy, w tej liczbie autor książki o. Lew Gillet, przeszli na prawosławie. 
Założyciel bolał nad tym krokiem, jego celem było powolne budowa
nie jedności poprzez wzajemne poznanie chrześcijańskiego Wschodu 
i Zachodu. Konwersja uniemożliwiała dialog.

Dopiero papież Jan XXIII, przyjaciel Dom Lamberta, nazajutrz po 
konklawe wyzwolił go z pokuty, a Sobór Watykański II pozwolił na kon
tynuację jego idei. Klasztor, przeniesiony z Amay do Chevetogne, zaczął 
wydawać czasopismo ekumeniczne „Irenikon” oraz kolejne publikacje, 
wśród nich tłumaczenie „Oktoicha” (księgi bizantyjskiego oficjum nie
dzielnego) na język francuski. Chevetogne jest nie tylko ważnym ośrod
kiem życia liturgicznego (benedyktyni jako jedyni na Zachodzie nie 
zatracili charyzmatu liturgicznego), ale także miejscem spotkań i studiów 
nad chrześcijaństwem Wschodu.

O. Lew Gillet nadal wydawał w Chevetogne swoje książki, wśród 
których na uwagę zasługuje poświęcona modlitwie Jezusowej, świadcząca 
jak głęboko autor wszedł w mistyczną tradycję prawosławną. O. Lew 
w dobie fascynacji młodzieży Orientem w poszukiwaniu autentycznych 
dróg rozwoju życia duchowego, potrafił ukazać skarby duchowości pra
wosławnej Kościoła, do którego, według słów prof. Nowosielskiego 
zwrócić się musi nowoczesna religijność, gdyż syntetyzuje on w swoim 
doświadczeniu elementy religijności Wschodu i Zachodu. A człowiek 
współczesny chce czerpać z wielu inspiracji religijnych jednocześnie.

Czym jest prezentowana książka? Medytacją nad Ewangelią. Ściślej 
mówiąc składa się z dwu oryginałów o odrębnych tytułach: „Jesus” 
i „Le visage de lumiere. Reflets d’Evangile”. Pisana jest w sposób 
bardzo bezpośredni. Są to jakby medytacje religijne szkicowane na go
rąco podczas modlitwy. Jak zauważył jeden z recenzentów, mało jest 
książek mówiących w tak bezpośredni, komunikatywny sposób o doś
wiadczeniu religijnym. Autor wyraźnie idzie tutaj według patrystycznej 
linii, gdyż u Ojców często traktat teologiczny splatał się z modlitwą 
według słynnego określenia: jeżeli dobrze się modlisz, już jesteś teo
logiem. Stanowi ona cenne świadectwo wiary i poszukiwań głębszego 
życia duchowego. Książkę można zresztą odbierać także i w innej war
stwie. Daje ona pewne próby prawosławnej biblistyki. Wyczuwa się fas
cynację autora postacią Jezusa i Ewangelią.

Reasumując, jest to książka pobożna, lecz nie banalna, przeznaczo
na dla ludzi poszukujących autentycznych dróg duchowego rozwoju.

Tadeusz Wyszomirski
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