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DO CZYTELNIKÓW

W pierwszych trzech zeszłorocznych numerach naszego czasopisma 
zamieściliśmy tekst dokumentu konwergencji w sprawie „Chrztu, Eucha
rystii i Urzędu duchownego”, uchwalonego na posiedzeniu Komisji Wia
ra i Ustrój Światowej Rady Kościołów w Limie, w styczniu 1982 r. Obec
nie trwa debata nad tym dokumentem, prowadzona w Kościołach wszyst
kich tradycji i na wszystkich kontynentach. Jego zaakceptowanie przez 
oficjalne czynniki kościelne oznaczałoby poważny postęp na drodze do 
porozumienia międzywyznaniowego w kluczowych kwestiach dogmatycz
nych. Do grona teologów, którzy wnieśli istotny wkład w opracowanie 
„dokumentu z Limy”, należy o. Max Thurian, wybitny teolog ewange
licko-reformowany, członek znanej Wspólnoty Ekumenicznej w Taize, we 
Francji. W artykule, otwierającym bieżący numer naszego czasopisma,
o. Thurian wyjaśnia, jak powstawał i czym jest ten dokument. Zapozna
nie się z jego wywodami ułatwi studiowanie samego tekstu z Limy.

Swego rodzaju manifestacją zgodności lub zbliżenia poglądów w spra
wie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego jest opracowana przez teo
logów różnych tradycji Liturgia eucharystyczna „Święto życia”. Dotych
czas celebrowano ją dwukrotnie: podczas wspomnianego posiedzenia Ko
misji Wiara i Ustrój w Limie oraz podczas VI Zgromadzenia Ogólnego 
Światowej Rady Kościołów w Vancouver, w 1983 r. Autorem artykułu 
wprowadzającego do tej liturgii jest ks. Henryk Paprocki, duchowny 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, uczestnik posiedze
nia w Limie. On też dokonał przekładu liturgii na język polski. Publiku
jąc jej tekst kierujemy się przeświadczeniem, że zostanie ona wykorzy
stana podczas różnych nabożeństw ekumenicznych, których liczba — 
z czego należy się cieszyć — stale rośnie w naszym kraju.

W roku ubiegłym przypadła 500 rocznica urodzin Marcina Lutra. Na
tomiast w tym roku podobny jubileusz obchodzi inny wielki reformator 
XVI stulecia, Szwajcar Ulryk Zwingli. Z tej okazji zamieszczamy dwa 
materiały, które uzupełniają się wzajemnie. Ks. Jerzy Stahl, duchowny 
Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce, przedstawia w swoim ar
tykule najważniejsze fakty z życia Zwingliego oraz charakterystyczne ce
chy wprowadzonej przez niego w Zurychu reformy kościelnej. Z kolei 
Hans Rudolf Schibli, prezydent Rady Kościelnej Kościoła Ewangelicko- 
Reformowanego kantonu St. Gallen, zastanawia się nad tym, co Zwingli 
ma do powiedzenia współcześnie żyjącym chrześcijanom. Pod koniec sty
cznia br. odbyły się w Zurychu uroczystości poświęcone reformatorowi 
szwajcarskiemu, w którym uczestniczyła także delegacja przedstawicieli 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jeden z człon
ków tej delegacji, bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformo



wanego, napisał specjalnie dla naszego kwartalnika sprawozdanie z tych 
uroczystości.

Z cyklu „Ekumenizm na wyższych uczelniach chrześcijańskich” za
mieszczamy w bieżącym numerze artykuł poświęcony realizacji idei eku
menicznej w życiu i pracy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Uczelnia ta zorganizowała w styczniu br. sympozjum poświęcone wza
jemnej relacji między ekumenią a diakonią. Poza katolikami i przedsta
wicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, w 
sympozjum uczestniczyli reprezentanci katolicyzmu i ewangelicyzmu re
formowanego ze Szwajcarii. W numerze publikujemy obszerne sprawo
zdanie z sympozjum oraz fragmenty referatu Eduarda Wildbolza, ewan
gelicko-reformowanego teologa szwajcarskiego.

Dnia 21 listopada 1964 r. II Sobór Watykański uchwalił „Dekret o Eku
menizmie”. W tekście tym Sobór dokładnie sformułował swoje rozumie
nie istoty ruchu ekumenicznego. Ponieważ ten tak ważny dla współpracy 
międzywyznaniowej dokument jest dzisiaj bardzo trudno dostępny, prze
to w 20 rocznicę jego uchwalenia postanowiliśmy go przedrukować w 
naszym czasopiśmie.

W styczniu br. minęła też 20 rocznica pamiętnego spotkania w Jerozo
limie między papieżem Pawłem VI a patriarchą ekumenicznym Konstan
ty nopóla Athenagorasem I. Refleksje wokół tego wydarzenia i jego na
stępstw dla dalszych stosunków katolicko-prawosławnych snuje Karlheinz 
Sćhuh, redaktor biuletynu ekumenicznego wydawanego przez Katolicką 
Agencję Prasową w RFN. Pisze on: „Rozpoczęła się wzajemna wymiana 
kontaktów. Powstała »nowa tradycja«. Polega ona na tym, że w »imie
niny« Kościoła Rzymu, w święto Piotra i Pawła, delegacja Fanaru (sie
dziba patriarchy — K.K.) odbywa podróż do następcy Piotra, i odwrot
nie, 30 listopada, w »imieniny« Kościoła Konstantynopola, święto św. An
drzeja, delegacja rzymska udaje się do Fanaru, aby przekazać tam bło
gosławieństwa i pozdrowienia Piotra”. W „imieniny” Kościoła Konstan
tynopola w 1983 r. papież Jan Paweł II wystosował do patriarchy Dimi- 
triosa I specjalne posłanie, które patriarsze przekazał osobiście przewod
niczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. 
Jan Willebrands. Dimitrios I i kard. Willebrands wygłosili też okolicznoś
ciowe przemówienia. Wszystkie trzy teksty udostępniliśmy w bieżącym 
numerze naszym Czytelnikom.

Niemal nazajutrz po zakończeniu II Soboru Watykańskiego Kościół ka
tolicki przystąpił do nawiązywania oficjalnych kontaktów z poszczegól
nymi Kościołami chrześcijańskimi. Z tych dążeń powstała gęsta sieć dia
logów dwustronnych. Na przełomie lutego i marca br. odbyło się ostatnie 
posiedzenie drugiej rundy rozmów katolicko-luterańskich na płaszczyźnie 
światowej. W wyniku spotkań, organizowanych od blisko 20 lat, teologo
wie obu tradycji chrześcijańskich zdołali osiągnąć godne uwagi zbliżenie 
poglądów w wielu podstawowych kwestiach teologicznych. Wszystko 
wskazuje na to, że po pewnej przerwie przedstawiciele obu stron rozpocz
ną kolejny etap rozmów. Właśnie po przerwie, trwającej 6 lat, katolicy 
i reformowani odbyli na początku stycznia br. pierwsze posiedzenie dru
giej rundy dialogu. Poza tym w marcu br. zakończona została pierwsza 
runda dialogu luterańsko-metodystycznego. Wszystkim tym wydarzeniom 
poświęcamy osobne materiały w dziale „Sprawozdania i dokumenty”.

W pierwszych dniach marca br. zmarł w RFN, w wieku 92 lat, pastor 
Martin Niemöller, człowiek, który w okresie III Rzeszy występował zde
cydowanie przeciw infiltracji ideologii nazistowskiej do Kościoła, nato
miast po II wojnie światowej położył ogromne zasługi dla ruchu ekume
nicznego, zwłaszcza w dziedzinie przełamywania uprzedzeń i nieufności



narosłych w okresie tzw. zimnej wojny. Poświęconym Niemollerowi 
wspomnieniem rozpoczynamy cykl artykułów charakteryzujących sylwet
ki wybitnych ekumenistów, cykl, który będziemy kontynuować w następ
nych numerach.

Poza tym, jak zwykle, zamieszczamy stałe działy: kronikę wydarzeń 
ekumenicznych, ekumeniczny przegląd prasy, bibliografię ekumeniczną 
czasopism polskich i recenzje. Zdajemy sobie sprawę, że „najsłabszym 
ogniwem” naszego czasopisma jest, jak dotąd, dział recenzji. Staramy się 
temu zaradzić i już w bieżącym numerze obok recenzji książek wydawa
nych w języku polskim, zamieszczamy krótkie omówienia kilku najważ
niejszych pozycji obcojęzycznych. W następnym numerze będziemy 
chcieli także opublikować bibliografię książek poświęconych ekumeniz
mowi, które ostatnio ukazały się za granicą.

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy, wraz nami, cieszą się z faktu, iż 
mogliśmy zwiększyć objętość naszego czasopisma.

Karol Karski



A R T Y K U Ł Y

MAX THURIAN

JAK POWSTAWAŁ I CZYM JEST DOKUMENT Z LIMY

Od około 15 lat Komisja do Spraw Wiary i Ustroju Światowej Rady 
Kościołów stara się, w procesie studyjnym, osiągnąć konsens między tra
dycjami chrześcijańskimi w kwestii chrztu, eucharystii i urzędu ducho
wnego. Po pierwszym etapie studiów, w 1975 r. zasięgnięto opinii Koś
ciołów; nadesłane odpowiedzi (ok. 150) zostały wykorzystane a propozy
cje poprawek, na ile to było możliwe, uwzględnione. Teraz dostępna jest 
deklaracja konwergencji1, którą 120 teologów zgromadzonych w Limie 
w styczniu 1982 r. uznało za dostatecznie dojrzałą, by można ją było 
przesłać Kościołom. Prosi się Kościoły, aby w przeciągu trzech lat od
powiedziały na następujące pytania:
— do jakiego stopnia Kościół wasz może rozpoznać w tym tekście wia

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

ków 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 teks
tu w sprawach tyczących się jego życia i jego świadectwa na płasz
czyźnie kultu, wychowania, etyki i duchowności;

— 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 wielofazowych poszu
kiwań na temat: „Wspólne wyznanie wiary apostolskiej dzisiaj”.

1. Ekumeniczna metoda

Pierwszym zgromadzeniem, inspirującym powstanie tekstu z Limy, 
zgromadzeniem, którego uczestnicy podjęli starania o osiągnięcie jedności 
w pojmowaniu sakramentów chrztu i eucharystii oraz urzędów ordyno
wanych Kościoła, była Światowa Konferencja Kościołów do Spraw Wia
ry i Ustroju obradująca w 1927 r. w Lozannie.

Jednakże dopiero w 1967 r., na posiedzeniu w Bristolu, przedstawiciele
1 Dokument Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów pt. „Chrzest — 

Eucharystia — Urząd Duchowny”, »Studia i Dokumenty Ekumeniczne«, Warszawa 
1983, nr 1—3.
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Komisji „Wiara i Ustrój” odczuli potrzebę sformułowania wstępnego kon- 
sensu między Kościołami, najpierw w odniesieniu do eucharystii. Świa
towa Konferencja w Montrealu, która odbyła się w 1963 r. posunęła po
ważnie naprzód wspólną refleksję teologiczną na temat sakramentów 
i urzędu duchownego. Według uzyskanego przez uczestników bristolskie- 
go posiedzenia przekonania, pracę trzeba było rozpocząć od przygotowa
nia konwergencji doktrynalnych, które wynikły w trakcie ekumeniczne
go dialogu.

W staraniach o ustanowienie widzialnej jedności nie można było usta
wicznie zaczynać od początku, stawiając bezustannie te same pytania, 
które wynikały z naszych historycznych podziałów. Zaproponowałem 
wówczas aby zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie istnieje żywa 
tradycja wspólnej wiary, która na przestrzeni ostatnich 40 lat wyrosła na 
przykład z ekumenicznego dialogu. Potem poproszono mnie, abym podjął 
próbę sformułowania tekstu konwergencji poczynając od eucharystii. Ja
ką należało obrać metodę, aby sformułować podstawowe elementy tego 
tekstu? Na czym należało się oprzeć?

Od początku było jasne, że jedyna metoda opracowania takiego tekstu 
konwergencji polegała na tym, aby najpierw sięgnąć do sprawozdań końco
wych, które zostały przyjęte przez wielkie konferencje światowe do spraw 
wiary i ustroju lub przez zgromadzenia ogólne Światowej Rady Kościołów.

Na takich zgromadzeniach są nadzwyczaj dobrze reprezentowane róż
ne tradycje chrześcijańskie, a upoważnieni przez Kościoły delegaci akcep
tują dokumenty końcowe. Z tego powodu można mieć nadzieję, że naj
większe zbliżenie poglądów w sprawach najbardziej podstawowych miało 
miejsce właśnie podczas tych zgromadzeń ekumenicznych. Ponieważ 
Światowa Rada Kościołów nie jest organem prawodawczym, teksty jej 
uchwał nie mają innego autorytetu z wyjątkiem tego, jaki przyznają mu 
różne Kościoły. Mimo to nie ma innej organizacji, w łonie której wspól
na wiara wszystkich chrześcijan manifestowałaby się w sposób tak uni
wersalny. Podstawą metody, którą się tu zajmujemy jest eklezjologiczne 
przekonanie, że Kościoły gromadzące się pod patronatem Światowej Ra
dy Kościołów nie są w mniejszym stopniu Kościołami niż wówczas, gdy 
jedynie w swoim imieniu podejmują decyzję lub gdy konsultują się 
z sobą w ramach własnej rodziny konfesyjnej. Odważyliśmy się nawet 
sformułować następujące twierdzenie: gdy jakiś mocno o swej ortodoksji 
przekonany Kościół czuje się odpowiednio reprezentowany na ważnym 
zgromadzeniu ekumenicznym i tam poświadcza swą wiarę apostolską, 
wówczas jego katolickość zostaje wzbogacona przez wkład innych a jego 
jedność i świętość doznaje wsparcia przez braterski kontakt z chrześci
janami z całego świata. W sytuacji dialogu ekumenicznego, w którym 
chodzi o pogłębienie wspólnej wiary chrześcijańskiej, dany Kościół nie 
jest mniej Kościołem, lecz może nawet manifestuje dobitniej jeden świę
ty, katolicki i apostolski Kościół. Czym jest on w głębi swej istoty wy
chodzi na jaw we wzajemnym dzieleniu się prawdą w miłości.

To eklezjologiczne przekonanie opiera się na wierze w Ducha Święte
go, który daje natchnienie ruchowi ekumenicznemu2. Wszelkie postępy

2 Por. wykład Nikosa Nissiotisa: „t)ie Bedeutung der Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung für die Wiederherstellung kirchlicher Gemeinschaft”, Ban
galore 1978. Sitzung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Berichte, 
Reden, Dokumente. Hrsg, von G. Müller-Fahrenholz, Frankfurt/M. 1981 (Beiheft 35 
zur „ökumenischen Rundschau”).
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w dialogu i w braterstwie między Kościołami nie byłyby nigdy możliwe 
bez dzieła Ducha Świętego, który chce jedności wszystkich w jednym 
Kościele Chrystusowym i tworzy ją dla chwały Ojca. To ekumeniczne 
działanie Ducha w Kościołach stworzyło coś, co słusznie nosi nazwę „eku
menicznej tradycji”; tradycji zapisanej w sprawozdaniach wielkich kon
ferencji poświęconych sprawom wiary i kultu. Tak więc dla tematów,
0 których traktuje tekst z Limy, znajdujemy wszędzie w zgromadzeniach 
ogólnych SRK i konferencjach do spraw wiary i ustroju wartościowe 
wskazówki, które są rezultatem prowadzonego z cierpliwością, ekumeni
cznego dialogu. Te wypowiedzi z zakresu nauki dogmatycznej były pod
stawą do opracowania najpierw tekstu o eucharystii, a potem o chrzcie
1 urzędzie duchownym. Poświadcza to archiwum genewskie. Niedługo 
wydamy pierwsze teksty (drafts), które potem, dzięki nowym poprawkom 
zgłaszanym przez Kościoły, rozwinęły się w tekst dokumentu z Limy. 
Do tych pierwszych tekstów należały przede wszystkim dokumenty: ze 
światowej konferencji do spraw wiary i ustroju Kościoła w Lozannie (1927), 
Lund (1952) i Montrealu (1963) oraz zgromadzenia ogólnego Światowej 
Rady Kościołów w New Delhi (1961) i Uppsali (1968), a także z posie
dzenia komisji ds. wiary i ustroju w Bristolu (1967), Louvain (1971), 
Akrze (1974) i Bangalurze (1978), którym bezpośrednio chodziło o to, co 
wówczas nazywano „konsensem”, a co potem w Limie określono skrom
niej i właściwiej jako „tekst konwergencji”.

Tę ekumeniczną tradycję, która pod działaniem Ducha Świętego zna
lazła swoje odbicie w podstawowych tekstach oficjalnych sprawozdań 
zgromadzeń ogólnych lub konferencji światowych, wykorzystaliśmy z 
wielką pieczołowitością dla opracowania zasadniczych punktów tekstu 
z Limy. Pierwsze projekty składały się niemal wyłącznie z cytatów po
chodzących z oficjalnych sprawozdań, które wprowadzono w zrozumiały, 
ogólny kontekst teologiczny8. Metoda ta miała te same wady jak każda 
inna forma wyrażania wiary chcąca stosować się do „koncyliamego” 
procesu. Dzieło teologiczne jednostki jest łatwiej ukształtować, a jej 
wnioski są bardziej czytelne. Nam jednak chodziło o to, aby do głosu do
szedł Kościół; chcieliśmy to osiągnąć przez cytowanie tekstów przyję
tych przez konferencje ekumeniczne oraz przez przedłożenie naszego do
kumentu powołanej ad hoc grupie roboczej złożonej z przedstawicieli 
wszystkich tradycji, posiedzeniu plenarnemu i stałemu organowi Komi
sji „Wiara i Ustrój” i wreszcie — po r. 1974 — samym Kościołom.

Ta ekumeniczna tradycja, której — w naszym przekonaniu — przewo
dzi Duch Święty, jest rezultatem wspólnego i uniwersalnego „czytania” 
i „słuchania” przez różne Kościoły, Pisma Świętego. Jest także rezulta
tem wielkiej tradycji — interpretatorki Słowa Bożego. Wszystko to dzie
je się w oczekiwaniu i z nadzieją na ponowne odkrycie i przyjęcie w spo
sób odnowiony widzialnej jedności, której pragnie Chrystus. Jest to w *

* Godne ubolewania jest to, że tekst z Limy nie zachował przypisów, które 
wskazywałyby, że źródłem licznych fragmentów były oficjalne dokumenty Świato
wej Rady Kościołów. Ważniejsze cytaty można znaleźć w tzw. tekście z Akry 
z 1974 r. lub w archiwach genewskich (1967—1972). Ta metoda, zestawiania cyta
tów z oficjalnych dokumentów, miała tę zaletę, że nie wychodziła poza to, co Koś
cioły już wspólnie oświadczyły. Oczywiście, w latach 1974—1982 wykonano pracę 
korektorską w oparciu o rozległą korespondencję z Kościołami. Jednakże to co istot
ne, zostało zachowane, zwłaszcza w tekście o Eucharystii, który od pierwszego pro
jektu w 1967 r. nie uległ większej zmianie.
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pewnym sensie przeniesienie eklezjalnego procesu koncyliarności na ba
danie teologiczne prawdy przejawiającej się we wierze. Jest to wspólne 
i uniwersalne wsłuchiwanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołom
0 ich jedności w podstawowych sprawach wiary. W tym miejscu trzeba 
podkreślić, że Kościół katolicki ma^pełny udział w tej pracy. Chociaż nie 
należy do Światowej Rady Kościołów, to uczestniczy w sposób oficjalny, 
poprzez 12 teologów i kilku ekspertów, w pracy teologicznej Komisji 
„Wiara i Ustrój”. Praca ta, będąc poszukiwaniem jedności we wierze, jest 
tak rozległa i tak ekumeniczna jak żadna inna. Kościoły winny do koń
ca 1984 r. zająć stanowisko wobec tekstu z Limy. Weszliśmy więc w 
okres „recepcji” tego tekstu i cieszylibyśmy się gdyby przeniknął on aż 
do bazy kościelnej, tj. do parafii i wspólnot lokalnych. W rzeczywistości 
widzialna jedność uczyni decydujący krok naprzód dopiero wówczas, gdy 
masa wiernych zareaguje pozytywnie na ten dokument. Oczywiście, nie 
brakowało głosów krytykujących tekst z Limy, także w przyszłości nale
ży się ich spodziewać. Konstruktywna krytyka może być użyteczna. Jed
nakże nie wolno tekstu z Limy brać za to, czym on nie jest i nie wolno 
też krytykować metody, która nie mogła być inna, o ile jej twórcy chcieli 
uwzględnić koncyliarny charakter ekumenicznej tradycji. Przede wszyst
kim tekst z Limy nie jest kompletną rozprawą naukową o sakramentach
1 urzędzie duchownym; omawia on tylko te punkty, które były i nadal 
jeszcze są wątpliwe. Rozstrzyga istniejące między Kościołami punkty 
sporne. Niektórzy stwierdzili, że styl dokumentu raczej inkluzywny niż 
ekskluzywny, pojednawczy, dopuszcza wiele interpretacji tego samego' 
fragmentu tekstu. Jesteśmy zdania, że w przypadku, gdy tezy mogą mieć 
więcej znaczeń, komentarze są po to, aby zwrócić na ten fakt uwagę 
i usunąć ewentualną dwuznaczność. Z drugiej strony jest rzeczą właści
wą i normalną, że sposoby wyrażania wiary nie są jednoznaczne: są one 
nosicielami tajemnicy, tajemnicy spotkania między Bogiem a ludzkością, 
istnieją więc różne drogi umożliwiające dostęp do tej tajemnicy. Różno
rodność w pojmowaniu spraw duchowych, jest do pogodzenia z jednością 
w zakresie podstaw wiary i ze wspólnotą jako wyrazicielką tej wiary. 
Opublikowana przez Światową Radę Kościołów książka pt. „Chrzest i eu
charystia: ekumeniczna konwergencja w kulcie”, ma uzmysłowić te fakty.

Dokument z Limy należy przyjąć jako tekst w stylu „koncyliarnym” 
a przy okazji uwzględnić fakt, że był opracowywany bez pośpiechu, na 
przestrzeni 15 lat, że swoją dojrzałość uzyskiwał przez liczne konsultacje 
prowadzone na różnych płaszczyznach, których uczestnikami byli repre
zentanci wszystkich tradycji chrześcijańskich. W odniesieniu do gatunku 
literackiego tego tekstu nie jest więc stosowana indywidualistyczna lub 
integrystyczna krytyka ze strony teologii konfesyjnej.

Wielostronny dialog ekumeniczny, tak jak prowadzi go „Wiara 
i Ustrój”, porównuje się często z dwustronnym dialogiem ekumenicznym, 
który prowadzą ze sobą dwa Kościoły lub dwie tradycje. Niektórzy wska
zują na wyższość jednego nad drugim i przytaczają też odpowiednie ar
gumenty.

Tak więc powiada się, że dialog wielostronny szuka najmniejszego 
wspólnego mianownika, który może zadowolić wszystkich zainteresowa
nych. Doświadczenia „Wiary i Ustroju” ukazało, że ta opinia jest niespra
wiedliwa; nie do utrzymania jest bowiem twierdzenie, że tekst z Limy 
jest najmniejszym wspólnym mianownikiem. Raczej można by mu zarzu
cić, że mówi za wiele o wspólnych podstawach wiary. Z drugiej strony 
twierdzenie, jakoby dialogi dwustronne były prowadzone zawsze tylko
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między dwoma partnerami, jest dowodem popadania w iluzję. W rzeczy
wistości jest raczej tak, że gdy np. Kościół katolicki podejmuje lub kon
tynuuje dialog dwustronny, to nie wybiera Kościoła lokalnego, lecz ra
czej grupę Kościołów (jak Kościoły prawosławne) lub rodzinę wyznanio
wą (Wspólnota Kościołów Anglikańskich, Światowa Federacja Luterań- 
ska, Światowy Alians Kościołów Reformowanych itd.). W tej sytuacji 
nie chodzi więc o dialog dwustronny w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
lecz o dialog między jednym Kościołem i jednym związkiem, pomiędzy 
którego członkami mogą zachodzić znaczne różnice. Dialogi Kościoła ka
tolickiego z innymi Kościołami są więc wszystkie, mniej lub więcej, dia
logami wielostronnymi.

Lecz z drugiej strony dialog wielostronny ma skłonność do przekształ
cania się w dwustronny wówczas, gdy chodzi o całkiem sprecyzowane 
problemy. W pracach Komisji ,,Wiara i Ustrój” doświadczyliśmy tego 
podczas naszych dyskusji na temat chrztu, eucharystii i urzędu duchow
nego. Na początku omawiano dany temat z pozycji różnych tradycji, ale 
kiedy nadchodził moment, w którym trzeba się było decydować wy
raźnie, co do sformułowania tekstu, to okazywało się, że linia podziału 
nie przebiegała między wielu różnymi poglądami, lecz między dwiema 
pozycjami, jedną bardziej „katolicką”, drugą bardziej „protestancką”. 
Zaletą dialogu wielostronnego jest to, że niekiedy stwarza możliwość 
dojścia do głosu mnogości różnych akcentów, np. między katolikami i pra
wosławnymi, między anglikanami i luteranami lub też między luteranami 
i reformowanymi. Lecz decydująca linia podziału przebiega zawsze mię
dzy dwiema pozycjami, które trzeba ze sobą pojednać. Widać to cał
kiem wyraźnie w kwestii chrztu dzieci lub dorosłych, eucharystycznej 
obecności, którą interpretuje się realistycznie lub symbolicznie, jak i w 
kwestii urzędu duchownego, gdzie z jednej strony mamy do czynienia 
z urzędem jednostopniowym i niezróżnicowanym, a z drugiej z urzędem 
trójstopniowym, uształtowanym hierarchicznie (diakonat, prezbiterat, epi
skopat}. Są to tylko niektóre przykłady, które mają ukazać, że wielo
stronny dialog ekumeniczny przekształca się zawsze w dwustronny.

2. Eklezjologia i autorytet dokumentu

Chociaż eklezjologii nie poświęca się osobnego rozdziału, to jednak sta
nowi ona podstawę trzech tekstów, z których składa się dokument z Li
my. Można ją opisać według następującego schematu:

a) byt lub istota Kościoła Bożego,
b) założenie Kościoła przez Chrystusa,
c) ożywienie Kościoła przez Ducha Świętego,
d) środki łaski, na których zbudowany jest Kościół: 

zwiastowanie Słowa Bożego,
celebrowanie chrztu i eucharystii, 
realizowanie przez urząd służby,
w obecności wierzącej i modlącej się wspólnoty przepełnionej zapa
łem misyjnym.

a) Kościół jest społecznością Nowego Przymierza ustanowionego między 
Bogiem a Jego ludem (Chrzest 1, Eucharystia 17); jest on społecznością 
wiary i życia tych, którzy wierzą w Chrystusa i są ochrzczeni w imię 
Ojca, Syna i Ducha Świętego (Ch 12). Kościół jest ciałem Chrystusa, w 
którym ci, którzy naśladują Pana, zostają zjednoczeni, wyzwoleni i od
rodzeni przez Ducha Sw. (E 19, Urząd duchowny 1, 3). Kościół jest współ-
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notą z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym (U 1). Przez 
to, że zapowiada światu Ewangelię i żyje jako ciało Chrystusa, jest Koś
ciół zwiastowaniem i wizerunkiem przyszłego Królestwa Bożego; przy
nosi on światu przedsmak radości i chwały Królestwa Bożego (U 4), któ
ry przyjmuje w Eucharystii od Ducha Świętego (E 18); przyjmuje życie 
nowego stworzenia, by przekazać światu obraz nowej ludzkości (U 18). 
Kościół można opisać jako kapłaństwo, które przez zwiastowanie Ewan
gelii, modlitwy wstawiennicze i służbę duszpasterską służy całej ludzkoś
ci (U 17). Apostołowie prefigurują zarazem cały Kościół i osoby, którym 
powierzono w Kościele szczególny autorytet lub szczególną odpowiedzial
ność (U 10). Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski, żyje on w 
ciągłości z apostołami i ich zwiastowaniem (Ch 6, U 34). Pierwszy prze
jaw sukcesji apostolskiej znajduje się w tradycji apostolskiej całego Koś
cioła. Regularny przekaz urzędu duchownego jest przemożnym wyrazem 
ciągłości Kościoła (U 35). Kościół wszystkich czasów i wszystkich miejsc, 
Kościół świętych i męczenników, Kościół powszechny manifestuje się w 
Kościele lokalnym, a w sposób całkiem szczególny w celebracji eucha
rystii (E 19). Posługa duchowna, a zwłaszcza posługa „episcop’e”, usta
nawia związek między Kościołem lokalnym a Kościołem uniwersalnym 
(U 23).

b) Chrystus jest źródłem posłannictwa Kościoła i fundamentem jego 
jedności (U 12). Życie Kościoła opiera się na zwycięstwie Chrystusa (U 2). 
Zbawcze słowa i czyny Chrystusa uzasadniają życie Kościoła. Apostoło
wie, świadkowie życia i zmartwychwstania Chrystusa, Jego posłańcy, da
ją początek przekazowi Ewangelii. Ta apostolska tradycja łączy Kościół 
z jego źródłami — Chrystusem i kolegium apostolskim (U 34). Chrystus 
gromadzi, naucza i karmi Kościół (E 29, U 14). Chrystus wypełnia w 
wielu formach swoją obietnicę pozostania ze swoimi na zawsze aż do 
skończenia świata; ale sposób obecności Chrystusa w Eucharystii jest je
dyny (E 13). Chrystus nadaje autorytet ordynowanemu duchowne
mu; zmartwychwstały Pan jest prawdziwym celebransem ordynacji i daw
cą urzędu (U 15; 39).

c) Duch Święty jednoczy w jednym Ciele tych, którzy idą za Chrystu
sem i posyła ich jako świadków w świat (U 1). Duch utrzymuje Kościół 
w prawdzie i prowadzi go pomimo słabości jego poszczególnych członków 
(U 3). Duch Święty daje wspólnocie rozliczne i uzupełniające się dary 
(U 5). Kościół jako Ciało Chrystusa i eschatologiczny Lud Boży jest two
rzony przez Ducha Świętego w różnorodności darów i posług duchow
nych (U 23). Duch Święty daje nam przez Eucharystię przedsmak Kró
lestwa Bożego: Kościół otrzymuje życie nowego stworzenia i zapewnienie 
powrotu Pana (E 18).

d) Kościół jest ciągle budowany przez dobrą nowinę Ewangelii i przez 
dar sakramentów (U 1). Zwiastowane słowo jest anamnezą Chrystusa. 
Z celebracją eucharystii łączy się na ogół zwiastowanie słowa. Zwiasto
wanie i nauczanie słowa Bożego stanowi szczególną funkcję urzędu w 
Kościele (U 13), przez który ma szerzyć się Ewangelia i budować wspól
nota oparta na miłości (U 6).

Chrzest jest sakramentem, poprzez który wierzący są włączeni w Ciało 
Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym i wprowadzeni w jedność z każ
dym chrześcijaninem i z Kościołem wszystkich czasów i wszystkich miejsc 
(E 19, Ch 6). Jedność chrzcielna, urzeczywistniona w jednym, świętym, 
katolickim i apostolskim Kościele, jest świadectwem miłości Boga, który 
leczy i jedna (Ch 6).
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Eucharystia, pamiątka i sakrament niepowtarzalnej ofiary Chrystusa, 
jest modlitwą dziękczynną i wstawienniczą, którą Kościół zanosi do Boga 
We wspólnocie z Synem, swym Arcykapłanem i Pośrednikiem, który ży
je wiecznie, aby wstawiać się za nami (E 8, U 17). Eucharystia jest ofiarą 
pochwalną, za jej pośrednictwem Kościół przemawia w imieniu całej 
ludzkości. Eucharystia objawia światu to, czym powinien stać się: darem 
dla Stwórcy i Jego chwałą, wspólnotą powszechną w Ciele Chrystusa, 
królestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju w Duchu Świętym (E 4).

Eklezjologia tekstu z Limy jest kontynuacją podstawowych wypowie
dzi Konferencji Światowej w Montrealu (1963), na temat stosunku mię
dzy Pismem a Tradycją. W raporcie z Montrealu czytamy:

Możemy więc powiedzieć, że jako chrześcijanie egzystujemy przez tra
dycją Ewangelii, poświęconą w Piśmie Sw., przekazaną w Kościele i przez 
Kościół mocą Ducha Sw . Tradycja w tym znaczeniu staje się obecna w 
kazaniu Słowa, w sprawowaniu sakramentów i nabożeństwie, w chrześ
cijańskim nauczaniu i teologii, w pracy misyjnej i świadectwie, które 
członkowie wspólnoty składają przez swoje życie dla Chrystusa 4.

Konsultacja Komisji „Wiara i Ustrój” oraz rzymskiego Sekretariatu 
ds. Jedności Chrześcijan, zorganizowana w czerwcu 1978 r. w Wenecji, 
wyjaśniła to ekumeniczne rozumienie stosunku między Pismem a Tra
dycją przez zastosowanie bardzo pouczającego rozróżnienia między mia
rodajnym okresem apostolskim a okresem organizującego się Kościoła, 
tj. okresem ojców, symbolów wiary, wielkich liturgii i wielkich soborów 
ekumenicznych: Istotne elementy tajemnicy chrześcijańskiej są nam zna
ne przez świadectwo wspólnoty apostolskiej przekazywanej nam przez 
Pismo. Są one owocem Ewangelii i działania Ducha we wczesnym Koś
ciele. Z jednej strony świadczą o tym, co Kościół apostolski rozumiał 
przez tajemnicę Chrystusa. Lecz z drugiej strony prawda, którą przeka
zują, może być w pełni zrozumiana tylko w kontekście życia gminy pier
wotnej, która trwała w nauce Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach (Dz 2, 42) (...). Po miarodajnym okresie apostol
skim, Kościół — przekaziciel Ducha, ale też mający zobowiązanie wobec 
historii — uznał, że wiara, którą otrzymał od Apostołów, wymaga ob
jaśnienia. To co przeżywał w liturgii i o czym składał świadectwo, nie
kiedy aż do granicy męczeństwa, należało wyrazić w pojęciach, które Ko
ściołowi pozwalałyby zachować jedność i uzasadniałyby nadzieję, którą 
żył. W owym okresie Kościół wzrastał w szczególnej kulturze opanowanej 
przez pojęcia filozofii greckiej i zależnej od aktualnej sytuacji politycz
nej. Jednakże wysiłek zmierzający do znalezienia właściwego wyrażenia 
wiary w tym nowym kontekście kulturowym i historycznym był istotnym 
wkładem do następnego okresu jego historii. Formułując zasady wiary, 
wzbogacił dziedzictwo chrześcijańskie. W rzeczywistości Duch wówczas 
sprawił, że Kościół lepiej zaakcentował te momenty, które były niezbęd
ne dla jego wspólnoty z wiarą apostolską. Ten okres organizującego się 
Kościoła jest okresem ojców, symbolów, powstania wielkich liturgii i wiel
kich soborów. Soborowe definicje o Bogu w Trójcy Jedynym i o osobie 
Jezusa Chrystusa chroniąc wiarę przed spaczającymi ją odchyleniami, po
mogły Kościołowi zaakcentować te punkty, które stanowią jądro pojmo
wania tajemnicy chrześcijańskiej. Zapewne, w każdej epoce Kościół żyje

4 Montreal 1963. Bericht der vierten Weltkonferenz für Glauben und Kirchen
verfassung (Montreal, 12.—26. Juli 1963). Hrsg, von P. C. Rodger u. L. Vischer,
Zürich 1963, s. 43n.
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i wzrasta w Duchu Sw. oraz opiera swą egzystencją na miłości bliźniego 
i wierze. Co więcej, po dokładnych podziałach każdy poszczególny Kościół 
przyjął dekrety soborowe lub wyznania wiary, którym przyznaje praw- 
dziwy autorytet. Lecz autorytet ten jest nie tylko zawsze podporządko
wany autorytetowi Pisma, lecz także autorytetowi dokumenów, którym 
przyznano uniwersalny charakter, gdyż dotyczą jądra wiary, która znaj
duje się w posiadaniu Kościoła od okresu uznanego za fundamentalny 5.

Teraz trzeba dokładniej wyjaśnić, jaki autorytet posiada tekst z Limy. 
Pragnie on oddać teologiczną usługę tym Kościołom, które znajdują się 
w dialogu ekumenicznym; w żadnym wypadku nie jest on pełną rozpra
wą teologiczną, która ma ambicję odgrywania roli idealnego rozwiązania 
dla wszystkich problemów dogmatycznych, które w biegu dziejów wy
łoniły się w stosunkach między Kościołami. Kościoły mają pełną swobodę 
przyjęcia, skorygowania lub odrzucenia tego tekstu. Objaśniliśmy me
todę pracy, która doprowadziła do poważnego zbliżenia poglądów w za
kresie wspólnej wiary chrześcijan; obecnie od Kościołów zależeć będzie, 
czy pierwotne zamiary znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

Powtórzmy raz jeszcze: dokumentu tego nikt nie chce Kościołom na
rzucać, lecz chce aby im służył. Wspólnie z innymi tekstami na ten sam 
temat, oczywiście z podkreśleniem, że chodzi tu o dokument ekumeniczny 
w szerokim znaczeniu tego słowa, można by się nim posłużyć jako ma
teriałem do nauczania. Może on posłużyć duchownym jako pomoc w 
umacnianiu wiary członków parafii. Ten wysiłek zmierzający do osiąg
nięcia nieskomplikowanej i mocnej wiary ludu Bożego jest niezbędny w 
procesie przywracania jedności chrześcijan. Tekst ten jest ekumenicznym 
wyrazem tych tendencji; na tym polega też jego szczególna wartość.

Drugą dziedziną, w której tekst z Limy może się okazać bardzo uży
teczny, jest kształcenie teologiczne w seminariach lub na fakultetach 
przyszłych duchownych Kościoła. Poza solidnymi podstawami dla reflek
sji teologicznej, tekst ten może im przekazać zdrową podstawę ekume
niczną. Może dać impuls do reformy liturgicznej w Kościołach, w któ
rych opracowuje się nowe formy nabożeństw.

I wreszcie, tekst ten może służyć ekumenicznym grupom dyskusyjnym, 
na płaszczyźnie lokalnej, zwłaszcza takim, które mają w swym składzie 
małżeństwa o różnej przynależności kościelnej, jako podstawa dla wspól
nej refleksji. W ten sposób tekst konwergencji z Limy, bez wysuwania 
roszczeń dogmatycznych, może być przyjęty w Kościołach w formie ży
wej „recepcji”, służącej umocnieniu wspólnej wiary chrześcijan.

3. Eucharystia

Dokument nie daje wyraźnej definicji sakramentu. Mimo to rzuca się 
w oczy częste użycie pojęcia znak (Ch 2, E 1; 5, U 41; 43): sakrament

5 Auf dem Wege zu einem Bekenntnis des gemeinsamen Glaubens. Faith and 
Order Paper 100, w: „ökumenische Rundschau”, Frankfurt/M. 1980 nr 3, s. 369nn. 
To pojmowanie najwyższego autorytetu Pisma Sw. w tradycji interpretacyjnej Koś
cioła jest zgodne z wielkimi dziełami Reformacji, zwłaszcza z dziełami Kalwina, 
który zawsze okazywał wielki szacunek wobec tradycji kościelnej pierwszych stu
leci, zwłaszcza wobec wypowiedzi ojców Kościoła v i pierwszych czterech soborów 
ekumenicznych (por. np. Jana Kalwina, „Institutio Christianae religionis”, księga 
IV rozdz. 4, gdzie potwierdza on ogólną zgodność swoich poglądów z tradycją Koś
cioła pierwszych wieków).
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jest skutecznym znakiem, który spełnia to, co znaczy. Tak więc chrzest 
jest znakiem nowego życia w Jezusie Chrystusie, oznacza on uczestni
czenie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (Ch 3). 
Eucharystia jest sakramentem daru, jaki Bóg nam daje w Chrystusie 
przez moc Ducha Świętego (E 2).

Sakramenty chrztu i eucharystii są ściśle związane ze zwiastowaniem 
słowa Bożego; wszystkie te elementy tworzą wspólnie urząd duchowny, 
który jest sprawowany za ich pośrednictwem (U 13). Wszystkie trzy roz
działy — chrzest, eucharystia, urząd duchowny — są ściśle ze sobą zwią
zane i nie można ich rozważać oddzielnie. Nie można powiedzieć, że 
przedmiotem tekstu z Limy są „trzy sakramenty”. Tekst nie definiuje 
sakramentu chrztu, eucharystii i ordynacji. Rozważa on te trzy czynności 
opierając się na Ewangelii Chrystusa i nauce Apostołów. Interpretuje od
nośne wypowiedzi Pisma Św. odgrywającego rolę normatywną i Tradycji 
odgrywającej rolę wyjaśniającą, lecz nie próbuje powiązać tych wypo
wiedzi ze sobą przez wspólny mianownik w rodzaju abstrakcyjnego poję
cia sakramentu. Wszystkie trzy czynności, każda na swój sposób, są czyn
nościami Boga, Ojca, Syna i Ducha Św., i Kościoła, który sprawuje swój 
urząd w wierności wobec słowa Bożego i ciągłości tradycji (U 40). Ordy
nacja, dokonująca się przez wezwanie* Ducha Świętego i nałożenie rąk, 
nazywana jest znakiem sakramentalnym, gdyż jest znakiem wysłucha
nia przez Pana, który daje dar urzędu duchownego (U 43)8.

Jednym z przyszłych zadań Komisji „Wiara i Ustrój” będzie zapewne 
dokładniejsze zbadanie nauki o sakramentach i jej relacji ze zwiasto
waniem słowa Bożego, gdyż w ramach urzędu Kościoła oba elementy 
tworzą całość: Specyficzne zadanie ordynowanych duchownych polega na 
gromadzeniu członków wspólnoty i budowaniu Ciała Chrystusa poprzez 
głoszenie i nauczanie Słowa Bożego, poprzez sprawowanie sakramentów 
i poprzez kierowanie życiem wspólnoty w jej liturgii, misji i diakonii 
(U 13). Słowo i sakrament są nie tylko funkcjami sprawowanymi przez 
urząd duchowny, lecz także stanowią podstawę tego urzędu, który może 
istnieć jedynie przez słowo i sakrament (E 3). Eucharystia jest z jednej 
strony posiłkiem, w którym obecność Chrystusa dawana jest nam w po
staci pokarmu, a z drugiej strony ofiarą pochwalną i modlitwą, w któ
rej dziękujemy Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa i prosimy Go, by 
nadal udzielał ich wszystkim ludziom. A więc eucharystia jest zarazem 
darem Boga i ofiarą składaną Bogu.

Po Reformacji protestanci często podkreślali przede wszystkim charakter 
posiłku Wieczerzy Pańskiej, obecność Chrystusa oraz symboliczne spoży
wanie Jego Ciała i Krwi. Także wspomnienie Męki Pańskiej i Krzyża 
uzyskało wielkie znaczenie kosztem świadectwa o Zmartwychwstaniu, tak 
że Wieczerza Pańska przekształcała się często w trochę smutną uroczys
tość. Jeśli dodać do tego, że wiara w realną obecność Chrystusa była czę
sto osłabiana przez symboliczne rozumienie chleba i wina, wówczas moż
na zrozumieć, że wierni nie mieli wielkiej skłonności do uczestnictwa w 
tym sakramencie i że tylko rzadko celebrowano Wieczerzę Pańską. Nasi 
dziadkowie mieli tylko cztery razy w roku sposobność do uczestniczenia 
w niej: w Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Święta i w okresie postu

• Można by tutaj wskazać na wypowiedź Kalwina, z której wynika, że także 
nałożenie rąk podczas ordynacji sług Kościoła określone jest mianem sakramentu, 
chociaż nie zalicza się go do „zwyczajnych sakramentów” („Institutio Christianae 
religionis” księga 4 rozdz. 14 akapit 20).
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we wrześniu. Na szczęście ruch liturgiczny w Kościołach Reformacji spo
wodował, że Wieczerzę Pańską zaczęto obchodzić częściej i w atmosferze 
bardziej radosnej.

Po stronie katolickiej kładziono na początku stulecia nacisk przede 
wszystkim na ofiarny charakter Mszy św., podczas której też, stosunko
wo rzadko, przystępowano do sakramentu. Papieżowi Piusowi X zawdzię
cza się, że wzrosło znaczenie częstszego przystępowania do Komunii św.; 
później odnowa liturgiczna umożliwiła wielu osobom intensywniejsze 
uczestnictwo w Mszy św. Wreszcie II Sobór Watykański i papież Pa
weł VI wprowadzili znowu liturgię eucharystyczną, która jest mocniej 
zakorzeniona w tradycji Kościoła i silniej przepojona posłannictwem bi
blijnym, a poza tym jest celebrowana w języku narodowym danego Koś
cioła.

Dzięki tym przemianom mogło nastąpić większe zbliżenie chrześcijan 
we wierze i uroczystości eucharystycznej. Tekst z Limy podejmuje te li
nie zbliżenia i przygotowuje moment, w którym wszyscy, bez zastrzeżeń, 
będziemy mogli odnaleźć się przy tym samym Stole. Ten ekumeniczny 
dokument „Wiary i Ustroju” rozpatruje przede wszystkim cztery zasad
nicze aspekty eucharystii:

1. Eucharystia jest pamiątką życia, cierpienia i zmartwychwstania 
Chrystusa; co Chrystus uczynił dla nas w historii, uaktualnia się w na
bożeństwie.

2. Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia i wstawiennictwa, przez któ
rą sławimy Boga i prosimy Go, aby swymi dobrodziejstwami obdarzał w 
dalszym ciągu wszystkich ludzi.

3. Eucharystia jest dziełem Ducha Świętego, który — wzywany przez 
Kościół — czyni z chleba i wina znak Ciała i Krwi ukrzyżowanego i zmar
twychwstałego Chrystusa.

4. Eucharystia jest prawdziwą obecnością Chrystusa w całej Jego oso
bie, Chrystusa który ofiaruje się w postaci pokarmu, aby wzrastała na
sza wiara i umacniała się nasza przynależność do Jego Ciała — Kościoła.

W świetle tej zgodności w wierze eucharystycznej, osiągniętej w do
kumencie „Wiary i Ustroju”, możemy wspólnie powiedzieć, co nastę
puje:

1. W eucharystii jedna ofiara Chrystusa na krzyżu uzyskuje aktual
ność i skuteczność. Nie chodzi o to, aby jedyną ofiarę Chrystusa powta
rzać lub uzupełniać, lecz o to, aby jej skutki stały się znowu żywe i ak
tualne dla nas dzisiaj. Ponieważ eucharystia jest pamiątką w pełnym zna
czeniu biblijnym, pozwala nam ona przeżyć ponownie jednorazowe wy
darzenie krzyża; umożliwia nam ofiarowanie wraz z Chrystusem, całego 
naszego życia Ojcu; umożliwia nam powierzenie ukrzyżowanemu i zmar
twychwstałemu Panu całej naszej niedoli i bojaźni po to, aby jedno i dru
gie przemienił w siłę i nadzieję. W tym miejscu eucharystia, jako zaktua
lizowana ofiara Chrystusa, wchodzi w żywy stosunek z naszym konkret
nym życiem w świecie: łamany chleb staje się dzielonym cierpieniem 
i dzieloną radością, dzieloną z wszystkimi ludźmi, z całym stworzeniem. 
Eucharystia jest nie tylko sakramentem, który ma do czynienia z wyzwo
leniem ludzkości, które sprawił Chrustus na krzyżu, lecz jest także ofiarą 
chwały i dziękczynienia za dzieło stworzenia. Bardzo ważne jest dla nas 
osiągnięcie przekonania, że w eucharystii dochodzi do pojednania porząd
ku stworzenia i porządku zbawienia. Zbyt często chrześcijanie, z poyodu 
purytanizmu, troszczyli się jedynie o własne zbawienie i oczyszczenie ze 
swoich grzechów; z eucharystii uczynili pobożne i smutne wspomnienie
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cierpień Chrystusa, uzdrawiający środek przeciw grzechowi. Ojcowie 
Kościoła przypominają nam, że w eucharystii obecne jest także całe stwo
rzenie i umiłowany przez Boga Świat, i że w niej możemy złożyć ofiarę 
chwały i dziękczynienia za wszystko, co Bóg pod względem dobra i pięk
na uczynił w świecie dla ludzkości. Zachodzi potrzeba, aby Kościół uświa
domił sobie znowu dzisiaj tę kosmiczną, ekologiczną, pozytywną i optymi
styczną wizję eucharystii oraz celebrował ją w liturgii, wyrażającej ra
dość nieba na ziemi i oczekiwanie uroczystej uczty w Królestwie Bożym.

2. W eucharystii jest naprawdę obecny żywy Chrystus. Trzeba wresz
cie skończyć z fałszywym wyobrażeniem, jakoby katolicy i prawosławni 
wierzyli w realną obecność, a inni chrześcijanie — nie. Wiara w realną 
obecność jest nam wspólna. Przez słowa Jezusa i moc Ducha Świętego 
chleb i wino eucharystii staje się Ciałem i Krwią zmartwychwstałego 
Chrystusa, tzn. żywym Chrystusem w pełnej postaci.

Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią samego Chrystusa, który łączy 
się z tymi widzialnymi znakami; w ten sposób obecność Chrystusa w eu
charystii staje się niepowtarzalna i nie może być sprowadzona do żadnej 
innej formy obecności. Najgłębszą rzeczywistością, ukrywającą się pod 
zewnętrznymi znakami chleba i wina, jest pełny byt Chrystusa, który 
nawiązuje cielesny kontakt z człowiekiem po to, aby go nakarmić i prze
mienić.

Chleb i wino, konsekrowane w eucharystii, nie są już zwykłym pokar
mem i zwykłym napojem; ich znaczenie, przeznaczenie, substancja, ich 
najgłębsza rzeczywistość uległa przemianie, aby stać się Ciałem i Krwią 
Chrystusa.

3. Chrześcijanie wierzą mocno, że eucharystia — owoc słowa Chrystusa 
i Ducha Świętego — buduje Kościół, napełnia społeczność wierzących no
wym życiem, tworzy nowy świat i zwiastuje przyszłe Królestwo Boże. Eu
charystia i Kościół tworzą tę samą rzeczywistość w Bogu. Dlatego jedy
nie Kościół może celebrować eucharystię, dlatego jedynie żywa wspólno
ta chrześcijańska, związana organicznie z Chrystusem i apostołami, może 
obchodzić tę fundamentalną uroczystość, która jest uzasadnieniem i pod
stawą jej egzystencji. Dlatego wszyscy chrześcijanie muszą sobie uświa
domić, że eucharystia i apostolski urząd Kościoła są ściśle ze sobą zwią
zane. Tylko wówczas, gdy Chrystus i apostołowie przewodniczą eucharystii 
pod postacią ordynowanego z przywołaniem Ducha Świętego, duchowne
go, staje się ona sakramentem jedności Kościoła w przestrzeni i czasie, 
tj. Kościoła prawdziwie powszechnego. \

Wszystko to możemy wypowiedzieć wspólnie i zamanifestować przez 
to naszą jedność, która już zrealizowana jest we wierze. Trzeba podjąć 
następne decyzje. Ale dopiero wówczas, gdy będziemy w stanie zwiasto
wać tę wspólną wiarę, znajdziemy się na drodze do widzialnej jedności, 
która w całej pełni zrealizuje się wówczas, gdy przy tym samym Stole 
jednego Pana będziemy odprawiać wspólnie nabożeństwo i uczestniczyć 
w Jego Uczcie.

Tekst „Wiary i Ustroju” wypowiada się zdecydowanie za częstszym ce
lebrowaniem Wieczerzy Pańskiej i przystępowaniem do tego sakramen
tu. Czytamy tam: Ponieważ Eucharystia jest celebracją Zmartwychwsta
nia Chrystusa, byłoby rzeczą normalną, gdyby sprawowano ją co naj
mniej we wszystkie niedziele. Eucharystia jest nową ucztą sakramental
ną ludu Bożego, przeto każdy chrześcijanin winien być zachęcany do czę
stej komunii (E 31). Jedną z najlepszych usług ekumenicznych, którą 
katolicy mogliby wyświadczyć swoim protestanckim braciom, byłoby za
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chęcenie ich do częstszego celebrowania i przyjmowania Wieczerzy Pań
skiej 7.

To wspólne potwierdzenie naszej wiary w eucharystii nie oznacza nie
stety, że możemy już, z reguły, przyjmować wspólnie Wieczerzę Pańską 
przy tym samym stole. Dlaczego? Uroczystość eucharystyczna mieści jesz
cze w sobie następujący problem: kto może odprawiać tę uroczystość 
wspólnoty chrześcijańskiej lub jej przewodniczyć?

W reformowanej tradycji jest to pastor, który został ordynowany nało
żeniem rąk przez grupę upoważnionych do tego pastorów. W „Katechiz
mie genewskim” Kalwin nazywa pastorów zarządcami sakramentów, gdyż 
Chrystus obdarzył swoich apostołów specjalną misją udzielania chrztu 
i głoszenia kazań, a odnośnie Wieczerzy Pańskiej zaleca, byśmy celebro
wali ją za Jego przykładem; On to bowiem sprawował urząd sługi Bo
żego i przekazał go innym  (rozdz. 55). Urząd pastora jest tutaj rozumiany 
jako znak tego, że Chrystus celebruje Wieczerzę Pańską i jej przewodzi.

W katolickiej tradycji tylko biskupi i wyświęceni przez biskupa kapła
ni są uprawnieni i pełnomocni do odprawiania Mszy św. To wyjaśnia, 
dlaczego dla katolika jest rzeczą tak problematyczną praktykowanie 
wspólnej Wieczerzy Pańskiej lub pozytywne odpowiadanie na zaprosze
nie Kościoła reformowanego do gościnnego udziału w uroczystości eucha
rystycznej.

Tekst „Wiary i Ustroju” musiał więc zająć się także problemem urzędu 
duchownego.

Uwagi końcowe

„Recepcja” tekstu z Limy zakłada, że Kościoły zareagują w następu
jący sposób: wyrażą wdzięczność za stopień zbliżenia, który już został 
osiągnięty; wyraźnie potwierdzą wspólną wiarę chrześcijan; wyrażą moc
ną wolę urzeczywistnienia widzialnej jedności; okażą gotowość do ofiar 
w dziedzinie konfesyjnego sposobu myślenia i działania, który nie jest 
konieczny dla wiernego przekazu Ewangelii. Dwa ostatnie punkty mają 
szczególne znaczenie. W miarę jak następuje zbliżenie do jedności zacho
dzi potrzeba podjęcia decyzji, w Kościołach i rodzinach wyznaniowych 
zauważyć się daję pewna tendencja do wycofywania się lub przynajmniej 
poważne wahanie, tak jakby jedność wzbudzała bojaźń i obawiano się, 
że przez poświęcenie nieistotnych elementów tradycji nastąpi utrata toż

7 W tym sensie kard. Bea mógł powiedzieć: Nie jesteśmy upoważnieni do wyba
dania tajemnicy opatrzności Bożej i jej miłosiernych dróg, na których pomaga ona 
i napełnia życiem tych, którzy służą jej w dobrej wierze jak najlepiej. Wszystko, 
co powiedzieliśmy, wystarczy, aby potwierdzić, że tak samo dla niekatolickich bra
ci, spadkobierców Reformacji, Święta Wieczerza Pańska może być i też jest źró
dłem łaski jednoczącej, chociaż tylko Bogu wiadomo, w jaki sposób i na jaką skalę 
ma to miejsce. To samo odnosi się w sposób całkiem ogólny do wszystkich chrześ
cijan: im bardziej zjednoczą się oni z Chrystusem spożywając Jego Ciało i pijąc 
Jego Krew, tym bardziej przybliżać się będzie moment umożliwiający przezwycięże
nie istniejących obecnie podziałów i realizujący tę pełną jedność, do której wszyscy 
na mocy chrztu są powołani. (Kongres Eucharystyczny w Pizie, 10 czerwca 1965, 
„Civilta cattolica”, wrzesień 1965, „Documentation catholique”, 5 IX 1965, 1476).
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samości. Niektórzy z najbardziej zaangażowanych pionierów ekumenii 
popadają nagle w pewien rodzaj konfesjonalizmu, który zdaje się blo
kować wszelki postęp na drodze do widzialnej jedności. Kościoły potrze
bują wiele odwagi, aby były zdolne dać wyraz pragnieniu jedności i po
nieść konieczne ofiary. Zachodzi potrzeba wypracowania własnej ducho
wości ekumenicznej; w dotychczasowym dialogu chrześcijan zajmowano 
się gruntownie cechami jedności, katolickości i apostolskości Kościoła, 
obecnie nadszedł czas, aby wyciągnąć wszystkie konsekwencje z jego 
świętości, a to oznacza ubóstwo, szczodrobliwość i ofiarność w posłuszeń
stwie wobec Chrystusa, który widzialną jedność podaruje nam wtedy, 
gdy uzna to za stosowne i pod taką postacią, która Mu będzie najbardziej 
odpowiadać.

Kościołom stwarza się wspaniałą sposobność przyjęcia tekstu z Limy 
za swój własny, co będzie mogło nastąpić przez zaproponowanie pewnych 
uzupełnień i zmian. Nie chodzi o to, aby tekst ten trzymać przed sobą 
jako lustro, w którym pragnie się odnaleźć własne oblicze, by potem 
stwierdzić, że jest zniekształcone lub niewyraźne. Raczej chodzi o to, aby 
tekst ten służył do stawiania pytań dotyczących własnego bezwładu kon
fesyjnego i do zaryzykowania wielkodusznej odpowiedzi na jego wezwa
nie do ofiary. Tak bardzo konieczna dzisiaj odnowa Kościołów będzie chy
ba wymagać tej ceny.

Tłumaczenie z języka niemieckiego wg „Oekumenische Rundschau”, Frankfurt 1983 
nr 4.

Tłum . Karol Karski
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HOW THE LIMA DOCUMENT WAS PREPARED AND WHAT IT IS
(Summary)

A meeting of the Faith and Order Commission of the World Council of Churches 
was held in January 1982 in Lima, Peru, during which theologians of various Chris
tian traditions adopted a declaration on convergence in the matter of baptism, 
eucharist and ministry. The systematic work on the preparation of this document 
lasted from 1967. Max Thurian, member of the Ecumenical Community in Taize, 
France, was among the small group of theologians, which from the very beginning 
worked on formulating consensus as regards the three abovementioned issues. In 
the article published he presents the successive stages of the preparation of the 
Lima document. Thurian devotes special attention to the adopted method of work. 
Its point of departure were the final reports which had been adopted by world 
conferences on faith and order or by assemblies of the World Council of Churches. 
This procedure had been motivated by a conviction that various Christian traditions 
are exceptionally well represented at such meetings, and the delegates authorized 
by Churches approve final documents.

Thurian explains that the Lima document is aimed at providing theological 
reference to those Churches which are involved in ecumenical dialogue. By no 
means it is a complete theological treatise, which aspires to play the role of an 
ideal solution to all dogmatic problems which have emerged in relations among 
Churches throughout the course of history. Churches are totally free to accept, 
correct or reject the text.

In Thurian’s opinion the text can be used as a teaching material, it can serve 
as an aid in religious teaching of parish members. Another field in which the text 
may prove very useful is theological education of future clergymen of various 
Churches at seminaries or faculties. The Lima document may stimulate a liturgical 
reform in Churches in which new forms of service are being prepared. And, finally, 
the text may be of service to ecumenical discussion groups, especially those which 
include married couples with different Church affiliation, as a basis for common 
reflection. In this way, the text of convergence adopted in Lima, without putting 
forward dogmatic claims, may be accepted in Churches in the form of live 
„reception” aimed at consolidating the common faith of Christians.

Transl, Elżbieta Puławska
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WIE ENTSTAND UND WAS IST DAS DOKUMENT VON LIMA
(Zusammenfassung)

Im Januar 1982 fand in Lima, Peru, eine Sitzung der Kommission für Glauben 
und Kirchenverfassung des Oekumenischen Rates der Kirchen statt, auf der die 
Theologen verschiedener christlicher Traditionen eine Konvergenzerklärung in der 
Frage von Taufe, Eucharistie und Amt angenommen haben. Die systematische 
Arbeit an diesem Dokument dauerte seit 1967. Max Thurian, Mitglied der öku
menischen Gemeinschaft in Taize, Frankreich, gehörte zu dem kleinen Kreis der 
Theologen, die von Anfang an der Formulierung des Konsensus mit Bezug auf 
die drei erwähnten Fragen gearbeitet haben. In dem veröffentlichten Artikel stellt 
er die aufeinander folgenden Phasen der Entstehung des Dokuments von Lima vor. 
Besonders viel Aufmerksamkeit widmet Thurian der angewandten Arbeitsmethode. 
Ihr Ausgangspunkt waren die Schlussberichte, die auf den grossen Weltkonferenzen 
von Glauben und Kirchenverfassung oder von den Vollversammlungen des Oeku
menischen Rates verabschiedet worden sind. Bei dieser Methode ging man von der 
Überzeugung aus, dass auf solchen Versammlungen verschiedene christliche Tra
ditionen besonders gut repräsentiert sind, und dass die von den Kirchen beauf
tragten Delegierten die Schlussdokumente angenommen haben. Thurian erläutert, 
dass das Dokument von Lima den Kirchen einen theologischen Dienst erweisen 
will, die sich im ökumenischen Dialog befinden. Auf keinen Fall ist es eine volle 
theologische Abhandlung, welche den Ehrgeiz hat, die Rolle einer Ideallösung aller 
dogmatischen Probleme zu spielen, die im Laufe der Zeiten in den Verhältnissen 
zwischen den Kirchen aufgetreten sind. Die Kirchen sind völlig frei, diesen Text 
anzunehmen, zu korrigieren oder abzulehnen.

Nach Ansicht von Thurian kann dieser Text als Lehrmaterial dienen, er kann 
beim Glaubensunterricht der Gemeindemitglieder eine Hilfe sein. Ein weiteres 
Gebiet, auf dem dieser Text äusserst nützlich sein kann, ist die theologische 
Ausbildung in den Seminaren oder Fakultäten der zukünftigen Geistlichen verschie
dener Kirchen. Das Dokument von Lima kann Impulse zur liturgischen Reform in 
Kirchen geben, in denen neue Gottesdienstordnungen entwickelt werden. Und 
endlich kann dieser Text ökumenischen Diskussionsgruppen auf lokaler Ebene 
dienen, besonders solchen mit Ehepartnern unterschiedlicher Konfession, als Grund
lage für ihr gemeinsames Nachdenken. Auf diese Weise kann der Konvergenztext 
von Lima, ohne dogmatische Ansprüche zu erheben, in den Kirchen in Form einer 
lebendigen „Rezeption” angenommen werden, die der Stärkung des gemeinsamen 
Glaubens der Christen dient.

Übers. Maria Kmiecik
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ULRYK ZWINGLI

1 stycznia 1984 r. minęła 500 rocznica urodzin jednego z trzech wiel
kich reformatorów XVI wieku, Szwajcara Ulryka Zwingliego. Niemal 
rówieśnik Marcina Lutra samodzielnie podjął reformę stosunków kościel
nych nie znając początkowo (tak twierdził) poglądów wielkiego witten- 
berczyka. Choć nie tej miary co Luter i Kalwin, działając na uboczu 
wielkich wydarzeń, nie wywarł tak wielkiego jak oni wpływu na życie 
religijne, umysłowe i polityczne Europy, niemniej jednak jego głos za
ważył na rozwoju ruchu reformacyjnego w rodzimej Szwajcarii.

Przyszedł na świat 1 1 1484 r. w Wildhaus, na ziemiach opactwa St. 
Gallen, w zamożnej rodzinie chłopskiej. Wychowywany w religijnej at
mosferze wyróżniał się spośród licznego rodzeństwa uzdolnieniami, toteż 
stryj jego, dziekan parafii w Wessen, umożliwił mu dalsze kształcenie. 
Uczy się młody Ulryk najpierw w szkole w Bazylei (1494—1498), później 
w Bernie pod kierunkiem znanego humanisty Heinricha Wölfina. W 16 
roku życia wstępuje na uniwersytet Rudolfinum w Wiedniu, gdzie stu
diuje teologię, nauki humanistyczne i przyrodnicze. W 1502 r. obejmuje 
obowiązki nauczyciela uniwersyteckiego w Bazylei, kontynuując jedno
cześnie własne studia teologiczne. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu 
święceń kapłańskich zostaje proboszczem w Glarus. Przez 10 lat pracy na 
tym poważnym stanowisku (1506—1516) pogłębia swą wiedzę teologiczną 
i humanistyczną oraz rozwija talent kaznodziejski.

Jako kapelan szwajcarskich oddziałów najemniczych dwukrotnie ucze
stniczył w wyprawach do Italii. Demoralizacja w szeregach najemników, 
śmierć młodych współbraci (w 1515 r. w bitwie pod Marignano, w któ
rej uczestniczył zginęło 6000 Szwajcarów w służbie papieskiej) — te do
świadczenia sprawiły, że Zwingli stał się gorącym przeciwnikiem udziału 
Szwajcarów w oddziałach zaciężnych. W Glarus rozwija energiczną kam
panię przeciw najemnictwu narażając się tym samym na niechęć i wro
gość zainteresowanych finansowo w tym procederze. Rezygnuje więc ze 
swego stanowiska i kolejne lata (1516—1518) spędza jako wikariusz 
i kaznodzieja w sanktuarium maryjnym w Einsideln. Jego płomienne ka
zania kierowane do licznych grup pielgrzymich zawierają akcenty silnej 
krytyki praktyk religijnych i powszechnego zabobonu. Tu spotyka się 
też z problemem handlu odpustami i ostro protestuje przeciw szeroko 
reklamowanej akcji franciszkanina Bernarda Samsona. Zapewne ten mo
ment stanie się dla Zwingliego, podobnie jak dla Lutra, początkiem dzia
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łalności reformatorskiej. Odważne wystąpienie i głęboka erudycja otwie
rają mu drogę do zaszczytnego stanowiska kaznodziei w Grossmünster 
(katedra) w Zurychu, gdzie zostaje powołany w grudniu 1518 roku. Co 
nie udało się w Einsiedeln, staje się możliwe w Zurychu — znajdując 
poparcie władzy świeckiej Zwingli sprawia, że Samsonowi zakazano han
dlu odpustami w kantonie zuryskim.

Już od 1514 roku pod wpływem nauki Erazma z Rotterdamu poglądy 
Zwingliego na życie Kościoła ulegają coraz głębszej zmianie. Opubliko
wany przez Erazma w r. 1516 krytyczny tekst grecki Nowego Testamen
tu staje się punktem wyjścia głębokich studiów teologicznych przyszłego 
reformatora. W tym samym roku Zwingli zostaje zaproszony do Bazylei 
przez wielkiego humanistę. Niewątpliwy wpływ Erazma zaobserwować 
będzie można w późniejszym działaniu reformatorskim i nauce Zwin
gliego o jedynym pośrednictwie Jezusa Chrystusa w zbawieniu, jedynym 
źródle wiary w Piśmie Świętym. Wyraźniej jednak niż Erazm podkreślać 
będzie, że Słowo Boże zmienia człowieka i według woli Bożej powinna 
być zorganizowana ludzka społeczność, czemu da wyraz w praktycznych 
posunięciach.

Dla zrozumienia fenomenu Zwingliego i jego odrębności jako refor
matora konieczne jest poznanie specyfiki szwajcarskiej. Wolne miasta 
szwajcarskie — uznane w końcu za takie przez cesarza Maksymiliana I 
w 1499 roku — stanowiły odrębny świat pod względem społecznym, du
chowym i kościelnym. Mieszkańcy tych miast wdrożeni w praktykę de
mokracji i samorządu przenosili ideały świeckiej demokracji w dziedzinę 
życia kościelnego. A niemiecki humanizm, silnie podkreślający podmio
towość jednostki, rozkwitał właśnie w tych miastach.

Niezmiernie silne uwypuklenie problemów etycznych i odpowiedzial
ności jednostki przed Bogiem, charakterystyczne dla teologii Zwingliego, 
znalazło w wolnym mieście Zurychu podatny grunt. W atmosferze swo
bód demokratycznych Zwingli zyskał wielu gorących zwolenników. Już 
w kazaniach z roku 1519 o życiu Jezusa na podstawie ewangelii Mateusza 
pobrzmiewają nowe treści. Ä niewątpliwie decydujący wpływ na rozwój 
reformatora miały głębokie wewnętrzne przeżycia spowodowane epide
mią dżumy w r. 1520. Odtąd z wielką siłą i profetycznym duchem głosić 
będzie Słowo Boże jako nadzieję Kościoła, narodu i państwa. Kazania 
Zwingliego nie były oderwane od życia, wyrażały teologię społeczną, zaj
mowały się sprawami codziennymi. Jego koncepcja doktryny zbawienia 
odnosiła się nie tylko do zbawienia nadprzyrodzonego, ale także do we
wnętrznego uświęcenia całej gminy. Teologiczna egzystencja Zwingliego 
była ab initio nierozerwalnie związana z jego egzystencją polityczną. 
(Erie Wolf).

W następstwie profetycznych wystąpień kaznodziejskich Zurych jako 
pierwszy z kantonów szwajcarskich wymawia umowę najemną z Fran
cją, a sam Zwingli rezygnuje w 1520 r. z funkcji kapelana papieskiego 
i pensji papieskiej. Oto jego słowa wyjęte z jednego z ówczesnych kazań: 
Czy zamyślacie rozerwać i przewrócić związek Szwajcarii? Występujecie 
przeciw wilkom, które na trzody wasze czatują, dlaczego nie wystąpicie 
raczej przeciw tym, którzy was dokoła obchodzą, aby pożreć ludzi? Słusz
nie oni chodzą w czerwonych kapeluszach i czerwonych płaszczach, bo 
gdy nimi potrząśniesz, to sypią się dukaty, a gdy je wykręcisz, to się leje 
krew brata, ojca, syna i przyjaciela (...).

W następnym roku cieszący się powszechnym autorytetem kaznodzieja 
spowodował, że Mała Rada, zarządzająca miastem, wydała nakaz, by kaz



$00 ROCZNICA URODZIN ULRYKA ZWINGLIEGO

nodzieje posługiwali się Pismem św. jako jedyną podstawą kazań. Sam 
Zwingli zarzucił dotychczasowy porządek perykopowy, przewidziany na 
poszczególne dni roku, dając początek dość powszechnej w Kościołach 
reformowanych zasadzie tzw. Lectio continua — komentowania kolej
nych tekstów określonych ksiąg biblijnych.

Spór o nakazy postu w 1522 roku spowodował decydujące rozstrzyg
nięcia. Ukazują się wówczas pisma „O wyborze i swobodzie pokarmów” 
i „O zgorszeniu i poprawie”. W maju tego roku Zwingli wraz z 10 inny
mi duchownymi przedstawił sejmowi federalnemu w Lucernie petycję 
w sprawie małżeństw księży (sam był związany z wdową Anną von 
Knonau, małżeństwo to ogłosił dwa lata później).

Za namową Zwingliego Rada ogłasza dysputę religijną — 23 1 1523 ro
ku odbywa się zgromadzenie około 600 osób duchownych i świeckich, na 
którym Zwingli przedstawił 67 tez, wyrażających nowe zasady wiary. 
Ich przyjęcie oznaczało w praktyce niezależność wobec Kościoła rzym
skiego. W tym samym roku Zwingli ogłasza „Wykład i uzasadnienie ar
tykułów” — pierwszą dogmatykę ewangelicką oraz katechizm. Rozporzą
dzenie władz z 29 1X 1523 roku, nakazujące duchownym zastosowanie się 
do artykułów, pieczętuje proces Reformacji w Zurychu. Oznaczało to 
pozbawienie biskupa Konstancji zwierzchnictwa jurysdykcyjnego, które 
nad Zurychem przejęła Rada.

Znamienne jest stanowisko papieża Hadriana VI, który gwałtownie po
tępił Lutra jako kacerza, a do Zwingliego kieruje breve i osobisty list. 
Jeszcze w latach 1522/23 próbuje powstrzymać Zwingliego proponując 
mu wszystko poza stolicą papieską, a konkretnie purpurę kardynalską. 
Nie wiadomo co było przyczyną tak łagodnego potraktowania Zwingliego, 
czy niedoinformowania co do radykalizmu Szwajcara, czy też względy 
polityczne — autorytet Zwingliego wśród Szwajcarów, będących świet
nym źródłem najemnych wojsk?

Dwa kolejne lata to dla Zurychu wprowadzenie w życie reformy Koś
cioła. Zwingli, cieszący się powszechnym szacunkiem i obdarzony talen
tem organizacyjnym, okazał się konsekwentnym reformatorem życia re
ligijnego. W wyniku dwóch kolejnych dysput religijnych zaczęto usuwać 
z Kościoła wszystko, co uznano za niezgodne z Pismem św. Zniesiono do- 
dychczasowe praktyki religijne — procesje, pielgrzymki, usunięto z koś
ciołów figury i obrazy. W styczniu 1525 roku zamknięto klasztory, w 
opactwie Grossmünster Zwingli założył szkołę teologiczną, w której bar
dzo wysoki poziom osiągnęła biblistyka. Jako pierwszy z reformatorów 
zrozumiał i docenił potrzebę dobrze i umiejętnie prowadzonej nauki re- 
ligii i taką naukę w Zurychu wprowadził. Hasło zaś nawrotu do źródeł 
wiary zaowocowało wydaniem Biblii w języku niemieckim (tzw. Biblia 
Zuryska — na 5 lat przed Biblią Lutra).

W tymże 1525 roku przed Wielkanocną zarzucono odprawianie mszy, 
a w Wielki Czwartek po raz pierwszy sprawowano Wieczerzę Pańską 
pod dwoma postaciami według specjalnej liturgii, w której teksty biblij
ne czytane były na przemian przez mężczyzn^ i kobiety, a naczynia komu
nijne stanowiły skromny, drewniany kielich i talerz. Nowo ułożony regu
lamin kościelny ustalał porządek nabożeństw. Zniesiono muzykę i śpiew 
kościelny — Zwingli, muzycznie uzdolniony, grający na kilku instru
mentach, uważany nawet za geniusza muzycznego, był konsekwentny w 
swoich zamierzeniach, nie widział bowiem w muzyce żadnych walorów 
religijnych, a jedynie świeckie. (W Kościołach ewangelickich śpiew zboru 
wprowadzono pod wpływem Lutra i Kalwina. Luter był znanym twórcą
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pieśni kościelnych, Kalwin zaś uważał, że poprzez muzykę, za pomocą 
zmysłów, Duch św. oddziaływuje na wiernych).

Żwingli od samego początku nadawał swej pracy reformatorskiej po
tężny rozmach i kierunek wybitnie praktyczny. Już w pierwszych kaza
niach w Zurychu zapowiedział, że poprawa obyczajów w życiu prywat
nym i społecznym, zharmonizowanie działania każdej jednostki i ogółu 
z nakazami Bożymi, uzgodnienie przepisów religijnych z normami etycz
nymi, zaprowadzenie ładu i porządku na terenie całej Szwajcarii przy 
pomocy władzy świeckiej — będzie odtąd jego główną troską i celem 
wszystkich reformatorskich planów i poczynań. Obowiązkiem chrześcija
nina — pisał — nie jest wspaniale nad dogmatami rozprawiać, ale z Bo
giem zawsze przystępować do wykonania rzeczy ciężkich i ważnych (...). 
Radosne, optymistyczne i zawsze czynne chrześcijaństwo, nie zaniedbu
jąc prac i obowiązków, które teraźniejsza chwila na nas nakłada — 
jedynie zasługuje w oczach Zwingliego na nazwę chrześcijaństwa odpo
wiadającego intencjom Chrystusa. Nie karmił Mistrz z Nazaretu tych, 
którzy się do Niego garnęli pięknymi słowami tylko, ale czynną i sku
teczną pomocą, nie zawahał się też dać swe życie na ofiarę całej ludz
kości, gdy Niebieski Ojciec tego zażądał (..).

Charakterystyczne jest, że Zwingli wielokrotnie mówiąc o służbie dla 
i pod nakazami Zbawiciela używa wyrażenia służba wojenna, siebie i in
nych nazywa bojownikami Chrystusa. Ich pierwszym i najważniejszym 
obowiązkiem jest umieć się mężnie i stanowczo podporządkować świę
tym przykazaniom Bożym i walczyć dzielnie przeciwko własnym i cu
dzym skłonnościom, które pragną przykazania te usunąć i podważyć ich 
Znaczenie. Kazanie Jezusa Chrystusa na Górze jest niejako programem 
całej działalności reformatorskiej Zwingliego, jest Ewangelią najwznioś
lejszego aktywizmu i radykalizmu.

W maju 1525 roku powołano instytucję zwaną Ehegericht — trybunał 
małżeński, który wkrótce zajął się kontrolą życia wszystkich mieszkań
ców Zurychu. 4 osoby świeckie i 2 duchowne miały orzekać w sprawach 
małżeństw i rozwodów (oczywiście w granicach wskazanych przez Bi
blię), wkrótce kompetencje tybunału rozciągnięto na całe życie społeczne 
i moralne obywateli. Zuryska ordynacja sądów małżeńskich, pierwsza 
w historii Reformacji, uchodziła za wzorową nie tylko w Szwajcarii.

W przeciwieństwie do mistycyzmu luterańskiego zwinglianizm uwraż
liwił chrześcijanina na odpowiedzialność w życiu społecznym i dodał 
bodźca akcji charytatywnej i społecznej w krajach ewangelickich.

Jeszcze we wrześniu 1520 roku Zurych jako pierwsze miasto w Euro
pie wprowadza u siebie kasę ubogich. A nowy porządek opieki nad bied
nymi (też z 1525 r.) stworzył podstawę dla opieki społecznej. Pochodzą
cy z sekularyzacji zakonów i klasztorów majątek „martwej ręki” obró
cony zostaje na cele publiczne, także na utrzymanie ubogich. Urządzony 
też wówczas zostaje pierwszy dom opieki.

Specyficzność poglądów Żwingliego najwyraźniej występuje w nauce 
o wybraniu. Bóg jest jedyną, ostateczną przyczyną wszystkiego, co dzieje 
się na ziemi. O naszych losach decyduje jedynie wybranie Boże. Nie 
może być mowy o zaufaniu we własne uczynki lub zasługi. Nawet wiara 
wybranych jest znakiem, a nie przyczyną ich wybrania. Swojej nauce 
o wybraniu przyznał Zwingli uprzywilejowane miejsce w swojej teologii, 
ona też wywarła wpływ na 'pojęcie Kościoła.

Podobnie jak Luter, Zwingli uważał Kościół za wielkość zasadniczo 
niewidzialną — wspólnotę wszystkich, którzy pokładają nadzieję w Chry-
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stusie. Ciekawe, że do tej wspólnoty zaliczał obok dzieci zmarłych bez 
chrztu również niektórych pogan (np. Sokratesa), którzy nieświadomie 
skłaniali się ku Chrystusowi, mając swego rodzaju wiarą ukrytą. Zajmu
jąc się jednak organizowaniem życia kościelnego musiał wziąć pod uwagę 
Kościół widzialny. Opierając się na tekstach Nowego Testamentu Zwingli 
dostrzegał, podobnie jak Luter i Kalwin — jedyny prawowity Kościół 
widzialny w każdym z Kościołów lokalnych, różniących się między sobą, 
suwerennych i autonomicznych, zjednoczonych w rodzaj federacji, któ
rej wyrazerh był Synod — zgromadzenie przedstawicieli zborów. Rów
ności zborów odpowiadała równość wszystkich wierzących — świeckich 
i duchownych.

Poza zadaniami czysto religijnymi Kościół ma spełniać także funkcje 
społeczne. Kościół zuryski, z surową dyscypliną, którą Zwingli zapro
wadził na podstawie nakazów Chrystusa bardziej przypominał chrześ
cijańskie miasto-państwo niż tradycyjną wspólnotę o celach czysto reli
gijnych. Zwingli, podobnie jak później Kalwin (a przeciwnie niż Luter 
zostawiający sprawy publiczne władzy świeckiej) był mężem stanu, stwo
rzonym zarówno do medytacji i nauczania jak i rządzenia. Kazalnica, 
katedra i sala posiedzeń Rady dawały duchowemu przywódcy jednakowe 
prawo do głoszenia zasady, że człowiek nie sobie i dla siebie tylko żyje, 
ale dla społeczności, której jest częścią.

Poczuwając się do współodpowiedzialności za losy państwa, z całą energią 
angażował się w sprawy polityczne i społeczne, w prace zarówno Wiel
kiej Rady Zurychu jak też Małej Rady, którą de facto kierował. Uważał 
wprawdzie, że duchowni nie mają prawa występować jako władza świec
ka ani sprzeciwiać się jej, ale władza świecka może być potrzebna dla 
zaprowadzenia ładu religijnego — tak stało się podczas kryzysu anabap- 
tystycznego, kiedy to ośrodek anabaptystów w Zollikon zaczął zagrażać 
podstawom kościelnej budowy. Zwingli i Rada ujrzeli dzieło Reformacji 
zagrożone od wewnątrz — a nie chodziło już tylko o różnice dogmatyczne 
i negowanie związku Kościoła z państwem chrześcijańskim, lecz wręcz 
o obrazoburstwo i wywoływanie tumultów, o nieobliczalne w skutkach 
działania. Gdy nie pomogły perswazje, najzagorzalszych przywódców 
(także przyjaciół Zwingliego) potopiono, by przywrócić spokój. Przeciw 
wodzie Chrztu zgrzeszyli, przez wodę umrą — brzmiała sekwencja wy
roku.

Dla zobrazowania poglądów reformatora na stosunki między państwem 
a Kościołem warto przytoczyć kilka ze wspomnianych 67 artykułów:

37. Wszyscy chrześcijanie, bez jakiegokolwiek wyjątku, winni są po
słuszeństwo zwierzchności świeckiej;

38. o ile ta nie nakazuje niczego, co byłoby przeciwko Bogu,
39. Dlatego wszystkie jej prawa winny być dostosowane do woli Bo

żej, a więc takie, które ochraniają uciskanego nawet wówczas, gdy on się 
nie skarży.

41. Jeśli służy ona, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, radą i pomocą 
tym, w imieniu których musi rozliczyć się przed Bogiem, wówczas ci, 
którym służy, również są zobowiązani troszczyć się o jej materialne po
trzeby.

42. Jeśli jednak postępuje niewiernie, z pominięciem zasad Chrystu
sowych, wówczas — zgodnie z wolą Bożą — można ją odwołać.

W „Wykładzie artykułów” Zwingli wręcz stwierdza, że podporządko
wanie się państwu nie oznacza, że Kościół winien głosić ślepe posłuszeń
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stwo wobec zwierzchności, która nie ma przecież władzy nad Słowem 
Bożym i wolnością chrześcijańską, lecz tylko nad sprawiedliwością ludz
ką. W pewnych więc wypadkach stawianie oporu władzy świeckiej jest 
uprawnione. Zrzucić z tronu, pozbawić władzy monarchę możecie na pod
stawie jednogłośnej lub prawie jednogłośnej uchwały ludu (...) Miejcie 
się na baczności, tyrani, bądźcie pobożnymi, a lud na rękach was nosić 
będzie. Jeśli nie, jeśli samowolnie i zuchwale rządzić będziecie, lud sto
pami swymi was zgniecie — tak na 250 lat przed rewolucją francuską 
przemawia do obywateli wolnej republiki zuryskiej reformator. Te myśli 
wyprzedzają o całe wieki teorię o suwerennej władzy narodu, jako głów
nym źródle wszelkich praw, którą głosić będzie reformowany genew- 
czyk J. J. Rousseau. Ta myśl oddziaływać też będzie na powstawanie 
i rozwój myśli demokratycznej i idei parlamentaryzmu, ona stanie się 
podstawą ustroju społecznego Szwajcarii.

Kolejne lata życia Zwingliego to wytężona praca nad utrzymaniem 
i pogłębieniem zdobyczy Reformacji zarówno w Zurychu jak i w innych 
kantonach. Gdy Reformację przyjmuje Berno, Zurych zyskuje potężnego 
sprzymierzeńca. Powstają kolejne prace Zwingliego, teologiczne i egzegety- 
czne: „Komentarz prawdziwej i fałszywej teologii”, „Uzasadnienie wia
ry”, „Wykład wiary chrześcijańskiej”. Od roku 1527 powstaje też kilka 
rozpraw polemicznych z Lutrem.

Istotny jest stosunek i zależności między dwoma reformatorami: Mar
cinem Lutrem i Ulrykiem Zwinglim. Na pewno duchowa droga Zwin
gliego do Reformacji była inna. Wprawdzie w początkowej fazie jego 
działalności daje się zauważyć zależność od Lutra, wynika ona jednak 
głównie z zafascynowania osobowością reformatora wittenberskiego. W 
1527 r. Zwingli wyraźnie stwierdzał: Poświadczam przed Bogiem, że moc 
i sumę Ewangelii poznałem z lektur traktatów Augustyna o Ewangelii 
Jana, a zwłaszcza z pilnego studiowania greckich listów Pawła. Kilka
krotnie też zarzucał Lutrowi, że naraził na zgubę słabe dusze swymi 
uprzejmościami względem tradycji, mimo to po licznych kontrowersjach 
głosi jego pochwałę:
Wielu ludzi zrozumiało religię tak jak ty, ale nikt nie odważyłby się na
razić na walkę, tak dalece obawiano się tego Goliata, który zagraża nam 
swym wojskiem i siłą straszną. A tylko ty jeden, Dawidzie wierny i po
mazańcze Pana, ty chwyciłeś za broń. Ty pierwszy odważyłeś się przed
sięwziąć walkę, dyskutując z nimi według ich obyczaju, przeciwstawiając 
im tezy i węzły gordyjskie. Lecz niebawem pozbyłeś się tych zbytecznych 
ciężarów, wybrałeś kamyki ze strumieni niebieskich, rzucałeś je, miotałeś 
procą z taką zręcznością, że powaliłeś ciało giganta. Niech dusze pobożne 
nie przestaną wołać: Saul zabił tysiące, ale Dawid dziesiątki tysięcy. Cho
ciaż byłeś sam, nie obawiałeś się zachować jak Herkules i rzuciłeś się w 
walkę wręcz tam, gdzie była najniebezpieczniejsza. Ty pokonałeś dzika 
rzymskiego (...).

Nadzwyczajne to pochwały, w których jednak wszystko miało ranić 
Lutra. Zapewnienie na początku, że wielu rozumiało religię tak jak on, 
oznaczało, że był wśród nich i Zwingli. Chodziło tu zapewne o problem 
pierwszeństwa w dziele Reformacji, a co najmniej o autonomię Zurychu 
w tym dziele. Świadczą o tym onne słowa Zwingliego, jeszcze z 1523 r.: 
Kto mi zasugerował kaznodziejstwo na podstawie Ewangelii, czy Luter? 
Rozpocząłem swe kaznodziejstwo zanim o nim usłyszałem i już od dzie
sięciu lat oddaję się studium greki, by wtajemniczyć się w źródła samego 
Chrystusa. Nie Luter poddał mi tę myśl, ponieważ imię jego było mi nie
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znane jeszcze dwa lata po obraniu przeze mnie Pisma jako jedynego źró
dła. Nie chcą więcej nosić imienia Lutra, ponieważ rozmyślnie przeczy
tałem bardzo mało z jego dokrytyny. To co czytałem (...) są to sprawy 
bieżące odnalezione w Słowie Bożym i oparte na nim (...).

W rezultacie polemik doszło do tego, że ten Herkules mitologiczny 
starał się dowieść opanowania duszy Zwingliego pogańską antycznością 
i zarzucał mu wręcz, że nie jest chrześcijaninem.

Głównym powodem rozejścia się reformatorów był spór o rozumienie 
Wieczerzy Pańskiej, którą Zwingli początkowo pojmował tylko symbo
licznie, jako pamiątkę ofiary Chrystusa. Spór ten rozpoczął się w r. 1524, 
Zwingli starał się zjednać teologów południowoniemieckich i odciąć ich 
od kierunku luterańskiego. Od r. 1527 spór zaostrzył się, doprowadzając 
do całkowitego rozłamu w ruchu reformacyjnym. Rozpoczął Zwingli roz
prawę „Uprzejme wyjaśnienie” (nie zawsze zresztą uprzejme) oraz 
„Uprzejme odrzucenie Lutra przeciw urojeńcom”. Luter twardo stał na 
stanowisku jednoznacznego rozumienia słów Jezusa to jest ciało moje (...) 
krew moja. W 1528 r. ogłosił „Wielkie wyznanie o Wieczerzy”, gdzie 
określił Zwingliego jako kacerza, na co Zwingli i Oecolampadius z Bazy
lei odpowiedzieli wspólnym dziełkiem „O książce doktora Lutra zwanej 
wyznaniem”. Zaogniający się spór starał się zażegnać książę Filip Heski, 
doprowadzając do dyskusji w Marburgu (1—3 X 1529 r.). Spotkali się tu, 
wśród około 60 osób, Luter i Melanchton z jednej strony, Zwingli i Oeco
lampadius z drugiej oraz reformator Strasburga Marcin Butzer. Luter 
wytoczył przeciw Zwingliemu szereg zarzutów, które dotyczyły nie tylko 
spraw czysto religijnych, ale wiązały się z ważnymi problemami radyka
lizmu społecznego i politycznego, jaki reprezentował Zwingli. Po dys
kusjach Luter wycofał się z wielu zarzutów, ale uważał, że Szwajcarzy 
są innego ducha. Spornym pozostało jednak zagadnienie rozumienia Wie
czerzy Pańskiej. Zwingli obecność Chrystusa w Eucharystii pojmował 
jedynie spirytualnie, co wynikało z jego charakteru racjonalisty. Skoro 
Chrystus z ciałem i krwią wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Ojca, to 
nie może jednocześnie znajdować się fizycznie w Sakramencie Komunii. 
Takie cuda — twierdził — mogą się zdarzyć najwyżej z duszą, nigdy 
natomiast z ciałem i krwią, które podlegają prawom przyrody.

Szwajcarzy za wszelką cenę starali się jednak doprowadzić do ugody. 
Szereg stwierdzeń złagodzili, część zmienili w myśl żądań Lutra, w kwe
stii realnej obecności Chrystusa w Eucharystii starali się znaleźć jak naj
bardziej ugodową formułę proponując, by mimo spornych punktów moż
liwe było wspólne przyjmowanie Komunii, by został zachowany symbol 
wspólnoty obu grup Reformacji. Sam Zwingli stwierdzał: nie ma takich 
ludzi na ziemi, 2 którymi wolałbym pozostać w jedności bardziej niż z 
wittenberczykami. Luter już był skłonny ustąpić, ale wówczas zaprotes
tował Melanchton, który myślał o utworzeniu, pod kierownictwem ce
sarza, Kościoła narodowego niezależnego od Rzymu i jakiekolwiek ustę
pstwo wobec radykalnych Szwajcarów utrudniłoby możliwość ugody 
z katolikami. Wówczas Luter wycofał się i możliwość zgody między 
ewangelikami została zaprzepaszczona, co przez kilka następnych wieków 
miało fatalne skutki dla całego ewangelicyzmu, a co już dwa lata później 
dało tragiczny wyraz w klęsce i śmierci Zwingliego w bitwie pod Kappel.

Kolokwium w Marburgu poprzedziły ważne wydarzenia w samej 
Szwajcarii. W 1529 roku kantony katolickie zawarły z niemieckimi kra
jami katolickimi przymierze dla walki z Reformacją. Zwingli, prowa
dzący działania zmierzające do pełnego zjednoczenia kantonów reformo
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wanych, pragnął uprzedzić jakiekolwiek działania z zewnątrz. Wypowie
dział więc wojnę kantonom katolickim, mając zdecydowaną przewagę li
czebną, nie doszło jednak do otwartej walki. Podpisany wówczas tzw. 
I pokój kappelski zabraniał prześladowań religijnych, rozwiązywał przy
mierze katolickie, przewidywał odszkodowania dla mieszkańców Zurychu 
i Berna. Zwingli zdawał sobie sprawę z połowiczności tej ugody, dlatego, 
znajdując poparcie Filipa Heskiego, starał się dojść do porozumienia z lu
teranami, czego wyrazem było jego stanowisko podczas spotkania w Mar
burgu.

W 1531 roku doszło jednak do konfrontacji zbrojnej. 11 października 
wojska katolickie przekroczyły granicę kantonu zuryskiego, zaskakując 
nieprzygotowanych ewangelików. Reformowani ponieśli druzgocącą klęs
kę w bitwie pod Kappel, w bratobójczej walce poniósł również śmierć 
z bronią w ręku Ulryk Zwingli, którego ciało zostało poćwiartowane, 
a następnie spalone, prochy zaś rozrzucone na cztery strony świata. Klęs
ka nie zahamowała ruchu reformacyjnego, jednak Zurych stracił przo
dującą dotychczas pozycję wśród kantonów ewangelickich na rzecz Bema 
a później Genewy.

Śmierć Zwingliego na pobojowisku kappelskim wskazuje na charakter 
całego życia reformatora. Niejednokrotnie zarzucano, że padł jako uzbro
jony kapelan połowy (znamienny jest komentarz Lutra, który nie zapom
niał o swych urazach: zginął jak morderca). Co robił przywódca duchowy 
na polu bitwy? Czy jego broń nie była świadectwem, że zbytnio poddał 
się działaniu tego świata zamiast pozostać z boku jako prorok i strażnik 
duchowy?

Ale Zwingli nie chciał być inny niż lud, któremu przewodził, chciał 
być razem z nim we wszystkim, zwłaszcza że toczyła się walka o swobodę 
Ewangelii i otwarta walka z bronią w ręku była lepsza niż praktyki czy
nione przez nieprzyjaciół. Humanistyczne wykształcenie dawało Zwiń- 
gliemu ten bezpośredni zmysł społecznego życia szwajcarskiego ludu, któ
rego w tym świecie nie miał żaden z reformatorów. Nie chodziło mu tyl
ko o Kościół i Królestwo Boże, ale także o wszystkie naturalne potrzeby 
ziemi (J. L. Hromadka).

Bitwa pod Kappel była tylko drobnym epizodem w walkach szwaj
carskich kantonów, ale gdyby nie zginął w niej Zwingli, być może nie 
znalazłby się na kartach historii.

HANS RUDOLF SCHIBLI

CZEGO KOŚCIÓŁ DZISIEJSZY MOŻE NAUCZYĆ SIĘ 
OD ULRYKA ZWINGLIEGO1

Johann Ulrich Steiger, artysta toggenburski, w którego twórczości dość 
często występowała postać Ulryka Zwingliego, stworzył drzeworyt, który 
przedstawia urodzenie reformatora z Toggenburgu. Kołyska z nowo uro
dzonym Uoli, który sam nazwał się później Ulrykiem, stoi na pokrytym 
śniegiem dziedzińcu dobrze znanego nam domu rodzinnego. Ammann

1 Przemówienie okolicznościowe z okazji 500 rocznicy urodzin Ulryka Zwingliego 
wygłoszone 1 stycznia 1984 r. w kościele katolickim w Wildhaus. Tytuł pochodzi od 
tłumacza (Redakcja).
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Zwingli, dumny ojciec, został przedstawiony jako postać nadnaturalnej 
wielkości. Rękę trzyma on, w geście ochronnym, na ramieniu swego naj
starszego syna, drugi, młodszy syn stoi u wezgłowia kołyski i podziwia 
nowo urodzonego braciszka. Po drugiej stronie widać panią Margret 
Zwingli z rodu Bruggmannów. Z matczyną miłością i radością nachyla 
się nad swoim niedawno urodzonym synem. Jest to więc mała idylla ro
dzinna, z taką idyllą można się spotkać wszędzie — w Szwajcarii, w Eu
ropie, i w każdym innym miejscu na świecie. Żadna z postaci utrwalo
nych na drzeworycie, nie zdaje sobie sprawy, że znajdujący się w kołys
ce mały Uoli będzie kiedyś należał do tych niewielu, którzy wywalczą 
sobie miejsce na kartach historii, że z jego powodu jeszcze w 500 lat po 
urodzeniu, w górnym Toggenburgu, gdzie przyszedł na świat, zbiorą się 
ludzie, aby z oddaniem i wdzięcznością uczcić jego pamięć.

Droga życiowa naszego reformatora z Toggenburgu, jej najważniej
sze etapy, są nam wszystkim lepiej lub gorzej znane. Jeśli w czasie dzi
siejszej uroczystości jubileuszowej chcemy się z nimi spotkać, to musimy 
z góry zabezpieczyć się przed trzema niebezpiecznymi błędami, które, 
niestety, popełniane są nieustannie do dnia dzisiejszego.

Pierwszy błąd polega na bezkrytycznej gloryfikacji tego męża, czy
nieniu z niego bohatera lub wielkiego świętego protestanckiego, na wyko
rzystywaniu jego osoby do propagowania egzystencji chrześcijańskiej kon
fesyjnie zacieśnionej, odróżniającej i dystansującej się od innych konfesji. 
Jestem szczęśliwy, że okoliczności zmusiły nas do przeprowadzenia tej 
uroczystości właśnie w kościele katolickim w Wildhaus, jestem też wdzię
czny naszym katolickim braciom w Chrystusie, z Wildhaus, że nie mieli 
żadnych zastrzeżeń co do udostępnienia nam swego domu Bożego. Ten 
stan rzeczy uświadamia nam raz jeszcze, że pozycje, zajęte kiedyś w 
przeszłości, nie mogą i nie powinny pozostać nie zmienione poprzez stu
lecia i tysiąclecia. Ta lub inna postawa zajęta przez Kościół, do którego 
należeli nasi ojcowie reformacyini zmusiła ich do przeciwstawienia jej 
twardej antytezy. Nie będzie to zdradą wobec nich jeśli wyrazimy przeko
nanie, że upływ czasu i doświadczenia historii spowodowały jednak, iż 
wychylone wahadło powróciło niemal do pozycji wyjściowej, i że w odpo
wiedzi na tezę i antytezę możliwa jest już dzisiaj, tu i ówdzie, prawdzi
wa synteza. Z wdzięcznym wspomnieniem życia i działalności reforma
torów musi się dzisiaj koniecznie łączyć wola i gotowość do szczerego 
i autentycznego spotkania ekumenicznego właśnie z tym Kościołem, z któ
rym ojcowie Reformacji się poróżnili.

Drugim błędem byłoby nieżyczliwe i cyniczne potępienie Zwingliego. 
Najnowszym przykładem takiej postawy może być publikacja zamiesz
czona w dodatku kulturalnym do pewnego tygodnika szwajcarskiego, któ
ra Zwingliego czyni odpowiedzialnym za to, że we współczesnych szwaj
carskich środkach masowego przekazu panuje smutek, szarzyzna i nuda 
wywołująca migrenę. Nadal utrzymuje się pogląd, że Zwingli przez swoją 
naukę o predestynacji i wprowadzone nakazy moralne, zapędził człowieka 
w twardy rygor pracy, cieszący się i dzisiaj jeszcze wysokim uznaniem, 
a Zurych przekształcił na stulecia, w chrześcijańską Spartę. Przez całe 
wieki zdarzało się bardzo rzadko, aby katolicka historiografia kościelna 
oceniała sprawiedliwie Zwingliego; ten okres mamy już, na szczęście, za 
sobą. Obecnie natomiast mamy do czynienia z próbami kompromitowa
nia go w oczach współczesnego człowieka z pozycji religijnego nihilizmu.

Ale najbardziej niebezpieczny wydaje mi się być trzeci błąd, a to dla
tego, że występuje on najczęściej; również w tym roku jubileuszowym
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można się spodziewać, że błąd ten będzie popełniony w różnorodny spo
sób. Mam tu na myśli wszelkie próby rzekomo obiektywnej oceny Zwin- 
gliego z punktu widzenia własnego stanowiska teologicznego lub własnej 
pozycji polityczno-kościelnej. Każda ocena innego człowieka, czy będzie 
to nasz współpracownik lub współcześnie żyjąca z nami osoba, czy też 
z przeszłości, jest bardzo problematyczna, gdyż nigdy nie jesteśmy w sta
nie wejść całkowicie w położenie drugiego człowieka, widzieć jego oczami 
świat i narzucające się problemy, przeżywać radość i cierpienie jego 
własną zdolnością odczuwania. Przy ocenie postaci, które żyły w prze
szłości, dodatkowym utrudnieniem jest to, że dopiero poniewczasie jest 
się mądrzejszym, że gdyby człowiek z góry znał następstwa własnej dzia
łalności, to z pewnością w tym lub innym przypadku podjął by inne de
cyzje i postępował by w inny sposób. Mocne ostrzeżenie Jezusa przed 
wszelkim osądzaniem i potępianiem drugiego człowieka winno nam to
warzyszyć tak samo w obcowaniu z naszymi współczesnymi, jak i w ob
cowaniu i zajmowaniu się postaciami historycznymi.

Czy więc wziąwszy pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałem nie 
należałoby się przychylać do poglądu, że urodzoną tutaj przed 500 laty 
postać potraktujemy najsprawiedliwiej wówczas, gdy zapytamy Zwin- 
gliego, jak on rozumiał samego siebie i swoją rolę w wypełnianiu włas
nego zadania życiowego? Panu Prof. dr. Gottfriedowi W. Locherowi, chy
ba najwybitniejszemu żyjącemu znawcy Zwingliego, zawdzięczamy trzy 
decydujące wskazówki, które pozwalają nam odpowiedzieć na postawione 
pytanie.

1. Zwingli uważał się za narzędzie Boże; była to funkcja, którą przy
znawał zresztą także każdemu innemu wierzącemu człowiekowi. Jako 
dowód podaję dwa cytaty: Bądź narzędziem Bożym. Jesteś nim zresztą, 
czy tego pragniesz lub nie. On wykorzysta też ciebie jako naczynie, na 
chwałę lub na pośmiewisko, gdyż On jest Bogiem. Podobną tendencję 
wykazuje też druga strofa pieśni na czas epidemii zarazy: Gdy taka Two
ja wola, to wyjmij ostrze, które mnie rani, pomóż mi i uzdrów mnie. Gdy 
przewidziałeś dla mnie wczesną śmierć, powiadam: jestem dzbanem w 
twoich rękach. Napełnij go lub rozbij.

2* Zwingli uważał się za żołnierza najemnego Jezusa Chrystusa. „Ka
pitan” ma prawo dysponować życiem sługi. Znowu cytat: Masz się cie
szyć, że Bogu potrzebne jest twe życie i krew, aby namoczyć nią swoje 
Słowo i je pomnożyć.

3. Zwingli uważał się za proroka. Zdaniem Lochera, takie pojmowanie, 
samego siebie wysunęło się na pierwszy plan w ostatnich latach jego ży
cia i działania. Z działalnością proroka wiąże się reformatorska, publiczna, 
a nawet ekumeniczna odpowiedzialność. Przytoczmy tu najpierw cytat, 
który brzmi trochę dziwnie: W Zurychu podnoszę mój głos niczym trąba, 
która jest nie tylko wyraźnie słyszana w obozie papieskim w Rzymie, 
lecz nawet wywołuje tam lęk. Lecz w innym cytacie daje on do zrozumie
nia, że także w działalności prorockiej jest mu całkiem obce wszelkie 
przecenianie własnej osoby: Nie mogę wiedzieć, jakimi zamiarami i cela
mi kierował się Bóg wszechmogący, wykorzystując mnie, swego niegod
nego sługę do tego wszystkiego, gdyż tylko ON sam zna tajemnicę swo
ich decyzji.

W tym miejscu grozi nam pokusa sprowadzenia wszystkiego do bardzo 
uproszczonego wspólnego mianownika i do stwierdzenia: pewien czło
wiek, przebudzony i uwrażliwiony przez spotkanie z posłannictwem bib
lijnym, podjął próbę udowodnienia, że sprawdził się w roli, którą po
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wierzył mu Bóg, a wszystko czyni ad maiorem gloria Domini. Niezliczo
na liczba ludzi starała się przed nim, z nim i po nim czynić to samo w 
swoim życiu. Imiona większości z nich nie są zapisane w księdze historii. 
Rocznice ich urodzin nie są wspominane we wspólnocie chrześcijańskiej 
Mniejsza o to, w ostatecznym rozrachunku liczyć się będzie tylko to, czy 
ich i nasze imiona zapisane zostały w księdze żywota.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie. Poprosiliście człowieka, który pełni 
funkcję kierowniczą w Kościele, aby w tym uroczystym dniu powiedział 
parę słów. Prawdopodobnie uczyniliście to w przekonaniu, że usłyszycie 
odpowiedź na następujące pytanie: czego Kościół dzisiejszy może nau
czyć się od najwybitniejszego człowieka, jaki dotychczas urodził się w 
Wildhaus? Chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie w trzech 
punktach:

1. W pierwszych latach działalności duszpasterskiej zaczęło Zwingliego 
coraz bardziej absorbować posłannictwo biblijne. Odpisał on sobie listy 
apostoła Pawła w oryginale greckim i najprawdopodobniej nauczył się ich 
na pamięć. W kazaniach zapoznawał słuchaczy z najważniejszymi frag
mentami Biblii. Za jedno z najpilniejszych zadań uważał kształcenie księ
ży w dziedzinie interpretacji Pisma Świętego. Przekład Starego i Nowego 
Testamentu, który ukazał się w Zurychu, udostępnił posłannictwo biblij
ne wszystkim umiejącym czytać. Biblia jest dzisiaj najbardziej rozpo
wszechnioną wśród nas, ale chyba też jedną z najmniej znanych książek. 
Wprawdzie od czasów Zwingliego nastąpiła wielka zmiana. Tekst Biblii 
poddano badaniom naukowym. Różnymi sposobami osiągnięto przeko
nanie, że tekst ten zawiera nie tylko Słowo Boże, lecz także bardzo wiele 
słowa ludzkiego. Wyniki tzw. pracy historyczno-krytycznej nad tekstem 
biblijnym zostały w praktyce uznane przez wszystkich profesjonalnych 
teologów. Ale do chwili obecnej nie udało się przez pracę naukową przy
bliżyć Biblii wspólnocie parafialnej. Przeciwnie, środowiskami, w których 
szczególnie intensywnie czyta się dzisiaj Biblię i przeżywa jej posłannic
two, są środowiska fundamentalistyczno-ewangelickie, które kwestionują 
wartość teologii naukowej. Walka o to, aby Pismo Święte mogło się stać 
znowu księgą życia dla wielu ludzi, którzy po prostu nie chcą negować 
wartości i znaczenia pracy teologicznej, to odcinek trudnej pracy; tam 
właśnie wysyła nas, współcześnie żyjących, Ulryk Zwingli. Biblia dla 
wszystkich, to hasło nie powinno pozostać tylko pobożnym życzeniem, 
lecz winno stać się rzeczywistością w życiu näszych parafii. Praca tych, 
którzy badają tę księgę pod względem naukowym, musi stać się naprawdę 
pomocna dla członków naszych parafii, obcujących z Biblią na codzień.

2. Zwingli stał od samego początku na stanowisku, że ocena zgodnoś
ci nauki chrześcijańskiej z Pismem Świętym nie jest tylko zadaniem 
teologów profesjonalnych, lecz że tzw. laicy są także w pełni uprawnieni 
do tego, aby miarodajnie wypowiadać się na ten temat. Np. z okazji obu 
słynnych dysput zurySkich w 1523 r. zwrócił się on do Wielkiej i Małej 
Rady Zurychu, tj. do zgromadzenia szlachty i cechów, aby rozstrzygnęła 
w sprawie prawdziwości jego nauki. A gdy później chodziło o utworze
nie synodu, Zwingli wysunął wyraźne żądanie, aby poszczególne parafie 
nie były reprezentowane w tym gremium tylko przez księży, lecz żeby 
w skład delegacji parafialnych wchodziło też dwóch lub trzech odważnych 
świeckich. Uzasadniona biblijnie i podkreślana przez reformatorów idea 
kapłaństwa wszystkich wierzących polega właśnie na tym, aby wszyscy, 
duchowni i świeccy, brali udział w procesie decyzji. Zwingli kieruje więc 
do nas pytanie czy wreszcie nie zdobędziemy się na to, aby świeckim
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członkom rad parafialnych, rad kościelnych i synodów przyznać nie tyl
ko uprawnienia administracyjno-finansowe, lecz także potraktować po
ważnie ich opinie i kompetencje w sprawach dotyczących teologii. Co 
więcej, Zwingli kieruje do nas pytanie, czy w naszych organach kościel- 
nych przyznajemy w ogóle należyte miejsce dyskusji nad problemami 
teologicznymi. Analiza aktualnej sytuacji mogłaby być zajęciem równie 
owocnym jak dyskusja nad liczbą rejestrów przy kupnie nowych orga
nów do kościoła.

3. Przy różnych okazjach zwraca się uwagę na to, że Zwingli był na 
wskroś upolitycznionym człowiekiem, i że według niego Kościołowi nie 
wolno pod żadnym pozorem trzymać się z dala od polityki. „Kościół i po
lityka” to temat, który naprawdę trzyma nas dzisiaj w dużym napięciu, 
to temat, który potrafi niekiedy bardzo wzburzyć nasze umysły. Nie 
musi nas dziwić fakt, że życie i działalność Zwingliego nie dostarcza 
żadnych wskazówek postępowania i reguł zachowania się dla Kościoła 
współczesnego, które można by przejąć po prostu bezkrytycznie i bez na
mysłu. Także w tej dziedzinie diametralnie zmieniła się przecież sytua
cja w ostatnich stuleciach. Nie posiadamy już zwartego Corpus Chris
tianum, w którym Kościół i państwo są praktycznie identyczne, a zwierz
chność chrześcijańską traktuje się jako z góry przyjętą oczywistość. Ży
jemy raczej w państwie pluralistycznym, które konstytucyjnie gwaran
tuje wolność wiary i sumienia. A nawet nasze struktury kościelne, które 
uważają się za Kościoły krajowe i narodowe, liczą się z koniecznością 
uznania pewnego pluralizmu teologicznego i politycznego we własnych 
szeregach, przy czym osobom szczególnie aktywnym politycznie nie za
wsze przychodzi łatwo pogodzić się z faktem, że Kościół jako całość nie 
może bynajmniej identyfikować się zawsze z ich ideami i programami. 
Sądzę, że w dziedzinie politycznej odpowiedzialności i politycznego sta
nowiska Kościoła znajdujemy się dopiero u progu dyskusji. Zwingli za
chęca, wręcz zmusza nas, byśmy nie unikali tego tematu i dyskutowali 
nad nim z zachowaniem niezbędnej dyscypliny, w nadziei, że kiedyś, 
z upływem czasu, możliwe będzie osiągnięcie konsensu opartego na moż
liwie mocnym fundamencie.

Z dniem dzisiejszym, z dniem 1 stycznia 1984 r., rozpoczęliśmy Rok 
Zwingliego. Czy obchodzenie lat jubileuszowych ma w ogóle sens? Pod
czas spotkań z ewangelickimi współwyznawcami w NRD z okazji Roku 
Lutra w 1983 r. odniosłem wrażenie, że tutaj nie wypełnia się tylko ru
tynowego obowiązku konfesyjnego, że nowe spotkanie z Lutrem dało 
decydujące impulsy życiu parafii chrześcijańskich i pojedynczym chrześ
cijanom. Niczego lepszego i wartościowszego nie powinniśmy sobie ży
czyć w odniesieniu do chrześcijan wyznania ewangelickiego w Szwajcarii 
w Roku Zwingliego. Pogłębienie osobistej wiary, praktykowanie jej w 
życiu codziennym pojedynczych chrześcijan i dla duchownego podbudo
wania naszych parafii — oto naprawdę godny do zrealizowania cel. Nie
chaj więc zintensyfikowana refleksja nad naszym reformatorem z Toggen- 
burgu zmobilizuje wielu współcześnie żyjących ludzi do bardziej uświa
domionej egzystencji chrześcijańskiej i do aktywnego działania we wspól
nocie chrześcijańskiej.

Tłum. Karol Karski
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ULRICH ZWINGLI
(Summary)

January 1, 1984 marked the 500th anniversary of one of the three -r- next to 
Luther and Calvin — great 16th-century reformes, a Swiss Ulrich Zwingli. On this 
occasion, the present issue of our periodical carries two materials devoted to that 
man.

The first material, authored by Jerzy Stahl, a pastor of the Reformed Church 
in Poland, furnishes basic information on the life and work of the reformer. The 
author devotes a lot of attention to the reforming activity of Zwingli in Zurich, his 
views on the relations between Church and state; he also describes in detail the 
dispute between Zwingli and Luther on the understanding of the Lord’s Supper, 
which caused that'the roads of the two reformers went apart.

The second material is a speech delivered on January 1, 1984 by the president 
of the Church Council of the Reformed Church of the St. Gallen canton, Hans 
Rudolf Schibli, in the Catholic Church at Wildhaus, the birthplace of Zwingli. 
He warned against committing three dangerous errors. The first error cojisists 
in uncritical glorification of Zwingli, making him a hero or a great Protestant 
saint! The second error would involve malevolent condemnation of the Reformer 
and making him reponsible for pushing man into „hard yoke of work”, which has 
prevailed in Switzerland to this day. But the third error seems to be — in Schibli’s 
opinion — most dangerous and it consists in attempt at making an allegedly 
objective assessment of Zwingli from the point of view one’s own theological 
attitude or one’s own political and ecclesiastical position.

Continuing his deliberation, Schibli tries to answer in three points the following 
question: What the Church of today can learn from the most outstanding man 
over born at Wildhaus?

1. Zwingli considered education of pastors in the field of interpretation of the 
Scriptures to be one of the most urgent tasks. The translation of the Old and New 
Testaments which — through his effort — was brought out in Zurich made the 
biblical message accessible to all those who could read. Zwingli delegates us, who 
live now, to struggle for making the Bible again the book of living for many people.

2. Zwingli was of the opinion that lay people, next to theologians, are fully 
authorized to speak out on the conformity of Christian teachings with the Scrip
tures. Therefore, Zwingli asks us whether we should at last afford to vest in lay 
members of parish councils, church councils and synods not only administrative 
and financial powers, but also treat their opinions and competences in matters 
relating to theology seriously.

3. Zwingli believed that Church must not keep away from politics. His life and 
activity furnish no guidelines for conduct and rules of behaviour for contem
porary Church, which could be accepted uncritically and without thinking. But 
Zwingli encourages, virtually forces Christians not to avoid the subject of political 
responsibility and political attitude of the Church.

Transl. Elżbieta Puławska



40 H A N S RUDOLF SCHIBLI

ULRICH ZWINGLI
(Zusammenfassung)

Am 1. Januar 1984 war das 500. Geburtstagsjubiläm eines der drei grossen — 
neben Luther und Calvin — Reformatoren des XVI. Jahrhunderts, des Schweizers 
Ulrich Zwingli. Aus diesem Anlass veröffentlichen wir in der laufenden Nummer 
unserer Zeitschrift zwei Materiale, die seiner Person gewidmet sind.

Das erste Material, dessen Autor Jerzy Stahl ist, ein Pastor der Evangelisch- 
Reformierten Kirche in Polen, bringt Grundinformationen über das Leben und 
Werk des Reformators. Der Autor bespricht ausführlich die reformatorische Tätig
keit Zwinglis in Zürich, seine Ansichten zum Verhältnis zwischen der Kirche und 
dem Staat, und beschreibt auch genau den Streit zwischen Zwingli und Luther 
über das Verständnis des Abendmahls, der bewirkte, dass sich die Wege der Re
formatoren trennten.

Das zweite Material ist eine Festansprache, welche am 1. Januar 1984 in der 
katholischen Kirche in Wildhaus, des Geburtsort Zwinglis, der Präsident des 
Kirchenrates der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons St. Gallen — 
Hans Rudolf Schibli — gehalten hat. Er warnte vor drei gefährlichen Irrwegen. 
Der erste Irrweg beruht auf der kritiklosen Glorifizierung Zwinglis, auf seiner 
Erhebung zum Heros oder zum grossen Heiligen des Protestantismus. Der zweite 
Irrweg wäre eine lieblose Verdammung des Reformators, und dass man ihn dafür 
verantwortlich macht, den Menschen in eine „beinharte Arbeitshatz” hinein zu 
treiben, was in der Schweiz bis heute vorherrschend ist. Aber am gefährlichsten 
scheint — nach Schiblis Ansicht — der dritte Irrweg, der Weg einer vermeintlich 
objektiven Beurteilung Zwinglis aus dem Blickwinkel des eigenen theologischen 
Standortes und der' eigenen kirchenpolitischen Position heraus, zu sein. Im weiteren 
Verlauf seiner Ausführungen versucht Schibli in drei Punkten die folgende Frage 
zu beantworten: was denn die Kirche unserer Tage vom bis anhin bedeutendsten 
Wildhauser zu lernen habe?

1. Zwingli hat es als eine der wichtigsten Aufgaben erachtet, Pfarrer in der 
Auslegung der Schrift auszubilden. Die Übersetzung des Alten und Neuen Testa
ments, die — nach seinen Bemühungen — in Zürich erschienen ist, hat die biblische 
Botschaft allen zugänglich gemacht, die lesen konnten. Uns, die gegenwärtig 
lebenden, schickt Zwingli in den Kampf dafür, dass die Heilige Schrift wieder zum 
Lebensbuch für viele Menschen werden kann.

2. Zwingli war der Meinung, dass Laien, neben Theologen, vollständig berech
tigt sind zur massgeblichen Meinungsäusserung zum Thema der Übereinstimmung 
der christlichen Lehre mit der Schrift. Zwingli richtet also an uns die Frage, ob 
wir nicht endlich bereit sind, den Laienmitgliedem in unseren Kirchenvorsteher- 
schäften, Kirchenräten und Synoden mehr als nur verwaltungstechnisch-finanziele 
Befugnisse zuzubilligen, ob wir bereit sind, sie auch in ihrem theologischen Urteil 
und Sachverstand ernst zu nehmen.

3. Zwingli war der Meinung, dass die Kirche sich nicht von der Politik fernhalten 
darf. Sein Leben und Wirken gibt keine Handlungsanweisungen und Verhaltens- 
massregeln für die Kirche unserer Tage, die kritik- und bedenkenlos einfach über
nommen werden könnten. Aber Zwingli ermuntert, ja nötigt die Christen, dem 
Thema der politischen Verantwortung und Stellungnahme der Kirche nicht aus dem 
Wege zu gehen.

Übers. Maria Kmiecik



EDUARD WILDBOLZ

EKUMENIA JAKO DIAKONIA

Tytuł „Ekumenia jako diakonia” wydaje się, na pierwszy rzut oka, od 
biciem oczywistości. Kościoły, trapione dotychczas brakiem jedności i nie
ufności, wkraczając na drogę spotkania i drogę jedności Ciała Chrystu
sowego zabierają ze sobą w bagażu cały swój sposób życia — a zatem 
także swoje zadanie diakonackie. Żaden Kościół nie może zrezygnować 
z dawania wyrazu miłości, której przykładem jest Chrystus. Jeśli od 
wspólnoty chrześcijańskiej i od chrześcijan w Nowym Testamencie wy
maga się tej zgodności z Chrystusem i z Jego służeniem *, odnosi się oczy
wiście także do drogi ekumenicznej. Naśladowanie Chrystusa oznacza 
taką służbę na najniższym szczeblu: służbę maluczkim, zapomnianym, 
upośledzonym i cierpiącym biedę1 2.

Służba diakonacka stanowi, obok służby przepowiadania, zasadniczy 
rys życia Kościoła chrześcijańskiego. W środku przedostatniej epoki Bóg 
wezwał chrześcijan, by dowiedli swej nadziei na czas ostateczny, na Kró
lestwo Boże, przepowiadaniem i diakonią. Diakonia stawia przed Kościo
łem w sposób szczególny zadanie czynienia w konkretnej rzeczywistości 
tego, co kładzie kres niedoli, co likwiduje nędzę, łagodzi troski i usuwa 
strach. Rzeczywistość świata zmienia się przez miłość, co świadczy o tym, 
że Królestwo Boże nadchodzi. Przepowiadanie mówi o tym; służba dia- 
bonaoka próbuje tu i ówdzie to czynić i umożliwiać przeżywanie — miłoś
ci, radości, pokoju (...) Apostoł wymienia owoce Ducha nie jako coś, co 
się posiada na własność, lecz jako postawę, jako praktykę*.

(...) Całość problemu ujmuję w następującej tezie:
Droga ekumenii to zarazem droga praktycznej służby. Droga ta nie 

zawsze jest skrótem prowadzącym do jedności Kościoła, lecz sama może 
też pociągać za sobą, albo ujawnić brak jedności. Diakonia ma jednak 
własne głębokie doświadczenie z zakresu jedności Kościołów i chrześci
jan we wzajemnym dzieleniu się.

1 Flp 2, 5—8: To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. 
On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bo
giem, lecz ogłosił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do 
ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, 
stawszy się posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej.

2 A. Rieh, „Die Wirlichkeit des Glaubens — Diakonie im Horizont der Säku
larisierung”, Zürich 1966, s. 49 nn.

8 Ga 5, 22.
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(...) Rozważać o diakonii jest łatwiej przy biurku niż twarzą w twarz 
z cierpiącymi niedolę i upośledzonymi, wymagającymi pomocy. Można 
więc bez trudu rozważać właściwe metody organizowania akcji pomocy, 
kiedy siedzi się wyłącznie w gronie tych, co pomagają, a ci drudzy są 
daleko albo nie mogą zabrać głosu. Kiedy jednak zabierają głos także ci, 
którzy sami byli zdani na pomoc, i kiedy swobodnie mówią o swoich do
brych i złych doświadczeniach z diakonią, wówczas sytuacja staje się 
trudniejszą, ale bliższa rzeczywistości. Na dwóch ostatnich polsko-szwaj
carskich sympozjach ekumenicznych zdecydowanie staraliśmy się kroczyć 
tą drugą drogą.

Drodzy słuchacze, w ciągu ostatnich paru lat przekonaliście się, co to 
znaczy móc — a może raczej musieć — otrzymać pomoc diakonacką. Jest 
to niekiedy przykre. Adresat działalności diakonackiej musi mieć cha
ryzmat, jak to powiedział prof. Benedyktowicz z Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej w Warszawie. Bez charyzmatu ten adresat staje się kimś 
uzależnionym, kimś — etycznie — kalekim.

Skoro diakonia jest częścią struktury wspólnoty chrześcijańskiej, to 
trzeba przezwyciężyć tę jednostronność. Służba diakonacka oparta na mi
łości sprawia, że wymagający pomocy stają się partnerami. Nie znajdują 
się oni poza Ciałem Chrystusowym. Mają swoje miejsce w całości tego 
Ciała. Trzeba im pomagać ale są oni jednak aktywną częścią całości.

Musimy o tym pamiętać. Pomoc nie może być stale „pochylaniem się” 
silnego, hojnego nad słabszym. W tym procesie pomagający także coś 
otrzymuje. Ważny jest szczególny wkład słabszego — a więc pomoc słab
szego. Pomoc musi się rozwinąć i umacniać jako doświadczenie, w któ
rym jeden dźwiga brzemię drugiego \  Wtedy pomoc — skierowana w 
jedną stronę — staje się partnerskim dzieleniem się.

Na pierwszym szczeblu, raczej pragmatycznym czy technicznym, ma to 
ten skutek, że przy okazji konkretnej pomocy wszyscy uczestnicy — da
jący i biorący — porozumiewają się co do celu, metody i zakresu akcji 
diakonackiej. Dzielenie się to współdecydowanie.

W pogłębiony sposób taka diakonia zawiera w sobie możliwość i chęć, 
by wszyscy uczestnicy wkładali w ten diakonacki wysiłek coś od siebie: 
wszyscy są dającymi, ale wszyscy są też gotowi coś przyjąć. Kiedy dzie
limy się, to nie kierujemy po prostu strumienia pomocy w tę lub inną 
stronę. Nie kończy się wówczas na tym, że parafia katolicka otrzymuje 
pomoc od Kościoła ewangelicko-luterańskiego ze Szwecji lub Danii i przez 
chwilę dziwi się i cieszy, że służba diakonacka może przebijać mury koś
cielne. Wówczas następuje wymiana znaków łączności i miłości; wówczas 
łączą się również modlitwy przyczynowe: wszyscy razem stoją przed Bo
giem. Zapraszani jesteśmy do stołu drugiego człowieka i dzielimy jego 
posiłki, jego własność, jego życie. Diakonia staje się spotkaniem. W ten 
sposób zewnętrzna niedola i kłopoty mogą stać się wspólnotą Kościołów 
i chrześcijan, zawierającą w sobie nowe, prawdziwsze, głębsze życie.

Może to stać się zachętą dla ekumenicznego ruchu Kościołów i może 
ten ruch uczynić bardziej zrozumiałym.

Mam teraz przed oczyma parę wydarzeń i obrazów z Biblii:
Najpierw zorganizowana przez Pawła akcja pomocy Kościołów z kra

jów nad Morzem Śródziemnym dla pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej 
w Jerozolimie, kolekta ekumeniczna, przypomniana niedawno przez Osca
ra Cullmanna i w tak pożądany sposób przeniesiona w nasze czasy5. Był * *

< Ga 6, 2.
* 2 Kor 8.
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to znak wspólnoty, jedności Kościołów. Połączony z nabożeństwem, mo
dlitwami przyczynnymi, odwiedzinami jest modelem wyrażania przez dia
konię wspólnoty, obustronnego zainteresowania i współczucia.

Skoro jednak wspólnota Chrystusowa żyje takimi kontaktami, takimi 
przeżyciami w sferze dzielenia się, to przychodzą mi na myśl jeszcze dwa 
obrazy biblijne: nakarmienie pięciu tysięcy6 i przypowieść o uczcie 7. Ich 
symbolika jest nieodparta. Członkowie ludu Bożego mają stanowić wspól
notę. Dzielą się chlebem powszednim i otrzymują od Jezusa to, co ko
nieczne do życia, kiedy dzieli Chrystus wystarcza dla wszystkich, i zo
staje jeszcze nadmiar.

Wszyscy jesteśmy przyjmującymi. Gdy pozwalamy Ojcu napełnić nam 
ręce, stajemy się braćmi i siostrami Chrystusa. Chrystus jest naszym bra
tem. Kiedy pełnimy służbę diakonacką i kiedy z niej korzystamy wtedy 
wystarcza dla wszystkich. Wszyscy zostajemy wzbogaceni. Dzielimy się 
wzajemnie swoim przeżywaniem chrześcijaństwa, swoim doświadczeniem 
wiary; ekumenia to wzajemne wzbogacanie się. O ile pomoc oznacza 
uczestniczenie w darowaniu i przyjmowaniu, to diakonia jest ekumenicz
nym wkładem w jedność i wspólnotę Kościołów.

Gościnna uczta uzmysławia nam cel, do którego prowadzi nas Chrys
tus: pełną wspólnotę wszystkich wezwanych. Decydujące jest to, kto 
usłyszy zaproszenie i kto przyjdzie na ucztę. Wszyscy powinni się tam 
znaleźć. Nie jest naszą sprawą wykluczanie jednego czy drugiego. Ten, 
kto uczestniczy w tym wielkim akcie dzielenia darów Bożych, należy do 
rodziny Bożej. Kiedy świat dostrzeże i poczuje tę wspólnotę, uwierzy, że 
Chrystus został powołany jako Zbawca i Odkupiciel. Wówczas Kościół bę
dzie wiarygodny jako ten, co głosi wśród nas misję pokojową. Jeśli za
tem u siebie, kierując się tą wizją z przypowieści Jezusa, zastawiamy dla 
siebie stół, wzajemnie zaspakajamy swój głód i jednoczymy się przy 
tym — to wówczas staje się Kościół. Chodzi o jedność Kościoła. Powin
niśmy to wyraźnie postawić sobie przed oczyma: to zastawianie stołu 
wzajemnie dla siebie, to jest właśnie „diakonia” 8 i wtedy właśnie mamy 
też do czynienia z ekumenią.

Każdy musi dostrzec, że diakonia dzielenia się przy wspólnym stole 
znajduje się w bezpośredniej bliskości ostatniej wieczerzy Jezusa z Jego 
uczniami. Wszystkim uczestnikom uczty daje to do zrozumienia, że tu 
jest ich miejsce — nawet tym, którzy zostali przyprowadzeni bez za
proszenia, bo były jeszcze wolne miejsca. Uczta eucharystyczna, a także 
cała dyskusja ekumeniczna o Eucharystii powinna odbywać się wycho
dząc z tego punktu widzenia; to nie my mamy decydować, jakim goś
ciom chcemy usługiwać przy stole (diakonem), a jacy mają zostać nie 
obsłużeni. To jest sprawa Chrystusa. Na co jednak będziemy baczyć 
udzielając pomocy, to dążenie do tego, by każdy obecny, każdy uczestnik 
spotkania miał prawo przynieść dary. Nie powinien wprawdzie chełpić 
się nimi i usuwać innych w cień. Dary należą do wszystkich. Dary winny 
być dzielone 9.

W Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który się właśnie zaczy- 
n a 10 próbujmy wzajemnie, między Kościołami, traktować się poważnie.

6 Mk 6, 31—44; J 6, 1—15.
7 Łrk 14, 15 nn.
8 Posługiwanie przy stole przez diakonów: Dz 6.
9 Por. 1 Kor 11, 17 nn.
10 Tekst wygłoszony 17 stycznia 1984 w Akademii Teologii Katolickiej w Warsza

wie (Red.).
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Myślimy o licznych chrześcijanach na całym świecie i o ich wielkim roz
proszeniu po różnych krajach i kontynentach. Natrafiamy jednak na 
szczególne trudności zwłaszcza wtedy, kiedy silny chce się dzielić ze 
słabym — kiedy Kościół stanowiący większość (w swoim kraju) chce 
przeżywać z Kościołem mniejszościowym ekumenizm jako wzajemną 
służbę, jako wspólne niesienie brzemienia drugiej osoby (...). Czy więk
szość może się zgodzić na to, by służyła jej mniejszość, nie czując się 
przy tym w sposób przykry zakłopotana? Czy mniejszość może słuchać 
tego, co mówi większość nie odczuwając jednocześnie obaw i nie stając 
się nieufną?

Jeśli dialog podejmują dwa równie silne Kościoły, to z ekumenicznego 
punktu widzenia jest to wypadek idealny. Nieczęsto się to zdarza. Ale 
kiedy naprzeciw siebie stoją większość i mniejszość? Mniejszość, która 
wycofuje się powodowana obawą, nie wnosi swoich doświadczeń i swo
ich konsekwentnych zobowiązań do całości; nie wypełnia swojej służby 
w rozumieniu miłosiernego Samarytanina. Większość, zaniedbująca mały 
Kościół i gardząca nim, igra z wrażliwością i podatnością małych i sła
bych na ciosy. Mniejszość i większość muszą się jeszcze nauczyć, co to 
jest prawdziwa, rzetelna diakonia we wzajemnych stosunkach ekume
nicznych.

Widzimy więc, że ekumenia to wzajemna służba, tak by wielkie i małe 
Kościoły mogły znaleźć swoją drogę w ludzie Bożym jako całości. Ist
nieje wiele praktycznych doświadczeń z tej dziedziny.

W moim mieście Kościoły wspólnie przystąpiły do realizacji długofa
lowych zadań, i to właśnie w sferze diakonii: ekumenizmu nie można 
urzeczywistniać tylko czasami, lecz musi on na nas nakładać obowiązki 
długofalowe, a także pewne stałe ciężary finansowe. Przewodniczenie w 
grupach ekumenicznych powierzamy przedstawicielom małych Kościołów, 
ponieważ w ten sposób przypominamy wielkim i silnym, że małe także 
istnieją.

Ernst Lange, jeden z największych myślicieli ekumenicznych naszych 
czasów u, w pozbawionym złudzeń bilansie realiów, Światowej Rady Koś
ciołów i ruchu ekumenicznego 11 12 * wskazał, jak bardzo — właśnie ze wzglę
du na służbę, diakonię Kościołów — nieodzownym postulatem w obecnej 
sytuacji Kościołów, i świata jest wspólnota, przezwyciężenie braku jed
ności Kościołów.

Istnieją metody, język i elastyczna forma współdziałania, ale istnieje 
też wiedza, że rezygnacja ze wspólnego działania oznacza brak wiarygod
ności i nieposłuszeństwo. W naszym kościele, z jego przerażająco wielki
mi i trudnymi problemami, nie ma już przyszłości dla podzielonych Koś
ciołów. Powrót do dawnych form działania w pojedynkę musiałby się od 
razu okazać kłamstwem i brakiem wiarygodności, w obliczu panującego 
na święcie głodu chleba, sensu życia i sprawiedliwości. Wiele oczekiwa
no od posłania zawartego w Ewangelii. Czy Kościoły jeszcze raz zawiodą 
te oczekiwania i ludziom będącym w niedoli odmówią solidarności, na
dziei, miłości, dlatego, że problemy wewnątrzkościelne absorbują dużo 
czasu? Komuż nie przychodzi teraz na myśl przypowieść o miłosiernym 
Samarytaninie18: kapłan i lewita, prawowierni i zdyscyplinowani, zaj
mowali się swoimi zadaniami kultowymi, podczas gdy niezupełnie pra-

11 Zm. w 1974 r.
12 Ernst Lange, „And yet it moves...” Genewa 1978, s. 142 nn.
19 Łk 10, 25 nn.
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wowierny i mówiący niewłaściwym językiem Samarytanin, członek 
mniejszości, zrobił to, co w danej chwili nakazywała miłość: spełnił czyn 
diakonacki. Obaj Żydzi powinni byli zatrzymać się razem z nim i pomóc 
mu.

Dochodzimy tu do dalszego, jeszcze trochę bardziej pogłębionego wy
miaru. Wydaje mi się, że ekumenia to nie tylko rzetelne i przekonywu
jące usługi Kościołów i polityka Kościołów. Wydaje mi się, że głęboko 
w warstwie ontologicznej tkwi już pewne założenie, zapowiadające mój 
temat: „Ekumenia jako diakonia”. Nasza chrześcijańska tradycja zmusiła 
nas do takiego zróżnicowania naszego mówienia o Bogu, że trzeba było 
poszukać jakiejś jedności dla mowy Bożej, dla słowa Boga, które stało się 
człowiekiem, i dla rozumienia .tego słowa. Znaleźliśmy tę jedność w okre
śleniu: Bóg w Trójcy Jedyny. Wydaje mi się, że to się bezpośrednio wią
że z naszym tematem. Jedność chrześcijaństwa — iw  ogóle jedność ludz
kości! — wiąże się z jedynością Boga. Określenie: Trójca Sw. i ekonomia 
zbawienia (która w niej się kryje), wskazuje na dzielenie, na udział w 
dawaniu i udział w otrzymywaniu. Bóg nie jest monolitem. Nie jest tak
że totalitarny ani absolutystyczno-autorytatywny. W Nim jest życie. W 
Nim żyją kontakty płynące z miłości. Dlatego Bogu spodobało się nie 
stosować swojej mocy prosto i jednostronnie, lecz w postaci kontaktu 
wypływającego z miłości między mną a tobą, stosunku miłości i wza
jemności 14.

Trójca oznacza, że Bóg podzielił swoją moc i władzę, że pozwala jej 
działać tylko jako mocy podzielonej. Widzimy tu nie tylko ontologiczny 
wzór podstawowej zasady wolności i sprawiedliwości w sferze instytucji 
społecznych — podziału władz. Tkwi tu także podstawa ostatecznej rze
czywistości wspólnoty Kościołów i ich członków. Bóg rezygnuje z reali
zowania władzy, zastrzeżonej wyłącznie dla Niego. Dzięki Niemu żyje 
miłość oparta na wzajemności. Powinno to mieć odpowiednik we współ
działaniu ludzi, w swobodnym dawaniu miłości między ludźmi wśród lu
du Bożego: to właśnie jest cel, do którego dąży ekumenia. Nie grozi to 
blokowaniem innych, ani fuzją, ani niedostrzeganiem innych. Wszyscy są 
gotowi przyjąć pomoc innych, korzystać z ich darów, a nawet wyciągać 
z tego naukę. Żaden Kościół nie jest już w posiadaniu całej pełni. Żaden 
nie jest szczęśliwym posiadaczem, który na innych może patrzeć tylko 
z ubolewaniem. Z tego spotkania każdy Kościół wychodzi wzbogacony. 
Żaden już nie jest po spotkaniu zupełnie taki sam, jak przedtem. Ale 
żaden nie zatraca się.

Chciałbym to ukazać na ostatnim przykładzie: w naszym kraju istnie
je niezwykle trudny problem, z zakresu stosunków między Kościołami, 
który był przyczyną wielu sporów i wzbudził wiele nieufności. Mam na 
myśli małżeństwa osób różnych wyznań. Dla nas nie jdst to problem 
uboczny. Zawsze było wiele małżeństw mieszanych wyznaniowo, a dziś 
w wielu miejscowościach stały się one niemal regułą. Małżeństwa te przez 
długi czas były przedmiotem kościelnej polityki siły. Uprawiano wobec 
nich duszpasterstwo agresywne. Wynikiem było nie tylko rozgoryczenie 
wielu par i wielu małżeństw; szkodziło to także dotkliwie Kościołom: 
znacznie cierpiała na tym ich wiarygodność. Niemało ludzi popadało przez 
to w obojętność religijną. Dziś w dużej mierze jesteśmy wolni od tej nad
gorliwości Kościołów. Biskupi szwajcarscy zaproponowali pomoc w wy
korzystaniu do ostatka możliwości, stwarzanych przez dyrektywy kościel-

14 Por. Martin Buber.
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ne, tak aby sytuacja ludzi w małżeństwach mieszanych była znośna i że
by oboje małżonkowie byli traktowani poważnie jako członkowie Kościo
łów chrześcijańskich. Kierownictwo Kościołów część władzy i odpowie
dzialności za strukturę małżeństwa, podobnie jak odpowiedzialność za 
wychowanie dzieci powierzyło samym małżeństwom. Stworzono możli
wość udzielania ślubu w takiej formie, aby partnerzy, należący do róż
nych Kościołów, odnajdywali siebie w nabożeństwie. Potraktowano tych 
ludzi poważnie, jako członków Kościoła. Dostrzeżono, że jednostronna po
lityka siły, uprawiana przez Kościoły, musi zagrozić wewnętrznej struk
turze tych małżeństw. Skoro stabilność małżeństw i tak jest zagrożona 
i Kościół ubolewa nad tym, to nie może sam jeszcze osłabiać struktury 
małżeństw mieszanych. Wybrano drogę diakonackiej służby dla mał
żeństw mieszanych, a nie drogę polityki siły. Dzięki temu niemało mał
żeństw mieszanych odczuło jedność i wspólnotę Kościołów. Małżeństwa te 
nierzadko są dziś pionierami ruchu ekumenicznego. Przeżywają one eku- 
menię jako diakonię. Troszczymy się zatem o nie.

Kończę następującą sugestią:
Jeśli popieracie tę ideę — jeśli słyszycie, z całą jego energią i żywotną 

mocą, Chrystusowe wołanie o jedność Kościołów, jeśli wyczujecie w nim 
cząstkę miłości Bożej i zauważycie, że działa tu Duch Święty, to prze
myślcie sobie w ciągu tego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, co 
następuje:

Podczas wielu nabożeństw będziecie się wspólnie modlić:
Nie tylko za nimi [uczniami] proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich 

słowu będą wierzyć we Mnie; abyśmy wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat 
uwierzył żeś Ty Mnie posłał...1S.

Kiedy będziecie się modlić tymi słowami, zastanówcie się, czy rzeczy
wiście liczycie się z tym, że ta modlitwa zostanie wysłuchana? I czy lu
dzie, na których spoczywa odpowiedzialność w naszych Kościołach, liczą 
się właściwie z tym, że Ojciec rzeczywiście mógłby jej wysłuchać, może 
dziś, tutaj, a może jutro, gdzie indziej, w Genewie czy w Rzymie, albo 
w Niemczech lub Stanach Zjednoczonych? Co by się wówczas stało — 
i jak ja bym to przyjął? Co powinienem robić, począwszy od dziś — 
a czego nie powinienem, czego nie wolno mi czynić, gdyby Bóg, wysłu
chawszy modlitwy, podarował nam jutro tę jedność? Przecież musiałoby 
to mieć jakieś konsekwencje — a może nie?

Tym trochę niewygodnym pytaniem chciałbym zakończyć swoje prze
myślenia na temat „Ekumenia jako diakonia”.

Tłum. Joanna Kruczyńska 16

16 J. 17, 20 n.
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ECUMENISM AS DEACONSHIP
(Summary)

These are fragments of the paper which was delivered by the author, a pastor 
of the Reformed Church and activist in the field of deaconship service in Switzer
land, at the symposium organized in Warsaw in January 1984 by the Academy of 
Catholic Theology.

Wildbolz sums up the entire problem in the following thesis: The road of 
ecumenism is at the same time the road of practical service. This road is not 
always a short-cut leading to the unity of the Church, but it can itself cause 
or reveal the lack of unity. Deaconry, however, have their own profound 
experiences as regards the unity of the Church and Christians in mutual sharing.

The author of the paper is of the opinion that assistance cannot all the time 
involve ’’bending” of the stronger, the generous over the weaker one. Assistance 
has to develop as an experience in which one is bearing the load of the other. 
Then assistance — aimed in one direction — becomes partner-like sharing. Sharing 
involves co-deciding.

Ecumenism — stresses Wildbolz — means mutual enrichment. So far as assistance 
means participating in giving and receiving, deaconship is an ecumenical contri
bution to the unity and community of Churches. Setting the table one for 
another — this is exactly ’’deaconship”, and then we also deal with ecumenism. 
Ecumenism is mutual service, so that big and small Churches could find their 
road among the God’s people as a whole. Ecumenism must not be practiced only 
occasionally, but it has to charge us with long-term tasks, primarily in the sphere 
of deaconship.

Tranśl. Elżbieta Puławska
ÖKUMENE ALS DIAKONIE

(Zusamme nfassung)

Dies sind Fragmente eines Vortrags, den der Autor, ein Pastor der evangelisch
reformierten Kirche und aktiver Mitarbeiter im Bereich der Diakonie in der 
Schweiz, während eines Symposium hielt, das im Januar in Warschau von der 
Akademie für Katholische Theologie organisiert worden ist.

Wildbolz fasst das gesamte Problem in der folgenden These zusammen: Der 
Weg der Ökumene ist immer auch der Weg des praktischen Dienens. Dieser Weg 
ist durchaus nicht immer eine Abkürzung zur Einheit der Kirchen, sondern kann 
selber auch Uneinigkeit mit sich bringen oder aufdecken. Diakonie kennt jedoch 
eine eigene tiefe Erfahrung der Einheit der Kirchen und Christen in der Gegen
seitigkeit des Teilens.

Der Autor des Vortrags meint, Hilfe kann nicht ein ständiges „sich neigen” 
des Stärkeren, Freigiebigen über den Schwächeren sein. Die Hilfe muss sich als 
Erfahrung entwickeln, in der einer die Last des anderen trägt. Dann wird aus 
dem — einseitig ausgerichteten — Helfen partnerschaftliches Teilen. Das Teilen 
bedeutet Mitentscheidung.

Die Ökumene — unterstreicht Wildbolz — ist gegenseitige Bereicherung. Wenn 
Hilfe die Teilnahme am Geben und Nehmen bedeutet, dann ist die Diakonie der 
ökumenische Beitrag zur Einheit und Gemeinschaft der Kirchen. Gegenseitig für 
sich den Tisch zu decken, das ist gerade „Diakonie”, und gerade dann haben wir 
es auch mit Ökumene zu tun. Ökumene ist gegenseitiges Dienen, so dass grosse 
und kleine Kirchen im Volke Gottes als Ganzheit ihren Weg finden können. Die 
Ökumene kann nicht nur manchmal realisiert werden, sondern sie muss uns 
langfristige Aufgaben auferlegen, und das gerade im Bereich der Diakonie.

Übers, v. Maria Kmiecik



E K U M E N I Z M  N A  W Y Ż S Z Y C H  U C Z E L N I A C H  
C H R Z E Ś C I J A Ń S K I C H  OD

ANTONI GRZEŚKOWIAK

AKADEMIA TEOLOGH KATOLICKIEJ W WARSZAWIE

Wstęp
Celem artykułu jest zaprezentowanie działalności ekumenicznej Akademii Teo

logii Katolickiej w Warszawie w różnorakich aspektach — naukowym, dydaktycz
nym i wydawniczym. Szczególnie wiele miejsca poświęcono powołanej do życia w 
r. 1982 katedrze teologii ekumenicznej, kierowanej przez wybitnego polskiego eku- 
menistę ks. prof. Alfonsa Skowronka. Starano się także ukazać wcześniejszą dzia
łalność ekumeniczną ATK, której początki sięgają jeszcze okresu przed Vati
canum II. Zwrócono także uwagę na działalność ekumeniczną wykładowców ATK 
poza uczelnią. Osobny rozdział poświęcono współpracy między Akademią Teologii 
Katolickiej i Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie, wskazując na 
możliwości jej rozszerzenia i zdynamizowania. W zakończeniu omówiono perspek
tywy rozwoju działalności ATK na odcinku ekumenii informując m.in. o projek
cie utworzenia w Akademii drugiego w Polsce Instytutu Ekumenicznego.

Powstanie katedry teologii ekumenicznej w ATK

Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie jest państwową wyższą 
uczelnią katolicką, kierującą się przepisami prawa państwowego i kościel
nego. Uczelnia powołana do życia uchwałą Rady Ministrów z dnia 
22 VIII 1954 r. posiada trzy wydziały: teologiczny, filozofii chrześcijań
skiej i prawa kanonicznego.

W roku akademickim 1982/83 w obrębie Wydziału Teologicznego rozpo
częła działalność katedra teologii ekumenicznej. Jednakże już znacznie 
wcześniej powstał projekt, aby w ATK lub na KUL utworzyć instytut 
ekumeniczny. Dlaczego do tego nie doszło pisze w artykule poświęconym 
historii Instytutu Ekumenicznego KUL o. prof, dr Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFMConv. („Biuletyn Ekumeniczny” nr 49, 1984). We
dług relacji o. Napiórkowskiego sprawa utworzenia instytutu ekumenicz
nego w Polsce była głównym przedmiotem posiedzenia Sekcji Teologicz
nej Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, które odbyło się 6 VI 1972 r. w 
klasztorze ojców jezuitów w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli znani
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ekumeniści katoliccy: ks. Władysław Hładowski — przewodniczący sek
cji, o. Bogusław Waczyński TJ, o. Stanisław Szymański TJ, o. Stanisław 
Bajko TJ, ks. doc. Józef Myśków z ATK i o. prof. S. C. Napiórkowski 
OFMConv. z KUL. Warto przytoczyć w całości obszerny fragment rela
cji o. Napiórkowskiego, bowiem rzuca ona światło na trudności jakie to
warzyszyły powstaniu pierwszego w Polsce instytutu ekumenicznego. 
Ks. Władysław Hładowski, przewodniczący spotkania, przypomniał na 
wstępie, że bp Władysław Miziołek, wówczas przewodniczący Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu, polecił mu zorientować się w możliwościach 
założenia instytutu ekumenicznego na ATK, podobnie jak o. Napiórkow
skiemu na KUL, oraz że rektor KUL, o. Albert Krąpiec, dał w 1970 r. 
odpowiedź negatywną ze względu na konieczność oszczędności finanso
wych związanych z podjętymi na szeroką skalę remontami głównego 
gmachu uniwersytetu, natomiast rektor ATK poprosił o konkretniejsze 
propozycje, by mógł zająć stanowisko (...). O. Waczyński, przewodniczący 
Sekcji Ekumenicznej Teologów Polskich dodał, że w ubiegłym roku 
uczestniczył w sesji u abp kard. Karola Wojtyły, który polecił mu skon
taktować się w sprawie instytutu z bp Władysławem Miziołkiem, a z ko
lei bp Miziołek poradził mu zorientować się nieoficjalnie, jakie stano
wisko zajmuje w tej kwestii ATK. O. Waczyński w towarzystwie o. Baj
ko udali się do rektora, który wysunął trudności: — Kto będzie korzy
stał z instytutu, jaki będzie jego charakter? O. Waczyński wyjaśnił, że nie 
chodzi o uczelnię w uczelni, ale o autonomiczny warsztat naukowy, bez 
podejmowania prac dydaktycznych, które przekreśliłyby charakter in
stytutu.

Ks. Myśków zgłosił zastrzeżenia co do nazwy „instytut”, utuażając ją 
za zbyt szumną. Jeśli „instytut”, mówił, to przynajmniej kilka katedr 
i wielu pracowników. Nadto, jego zdaniem, mija moda na instytuty, po
wraca się do katedr. Po trzecie, przypomniał, że trzy lata temu Mini
sterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki poleciło Akademii Teo
logii Katolickiej, podobnie zresztą jak innym uczelniom, opracowanie pię
cioletniego perspektywicznego planu działalności. W związku z tym ks. 
rektor Iwanicki powierzył ks. Myśkowowi opracowanie programu dla 
specjalizacji ekumenicznej w ramach kierunku apologetyki (byłyby trzy 
specjalizacje: apologetyczna, religioznawstwo i ekumenizm). Propozycję 
utworzenia katedry ekumenizmu zatwierdziła Rada Wydziału i Senat, 
nie zatwierdziło jednak ministerstwo. — Ks. rektor kilka dni temu — 
jak referował ks. Myśków w rozmowie na temat instytutu — dał generalne 
concedo, ale zastrzegł, że studium ekumenizmu musi w swoich struktu
rach uwzględniać struktury uczelni, czyli może wchodzić w rachubę spe
cjalizacja z kilku katedrami, a nie instytut: skoro ATK nie posiada żad
nych instytutów, nawet historycznego ,biblijnego czy teologicznego, mi
mo wyjątkowego dynamizmu tych kierunków, tworzenie instytutu ze 
specjalizacji właściwie fikcyjnej (brak nawet jednego studenta) byłoby 
rzeczą niepoważną. — Ks. Myśków wyraził nadzieję, że ministerstwo za
twierdzi katćdrę ekumenizmu na ATK, dodał jednak, że przyszłość eku
menizmu na ATK leży ostatecznie w ręku księży biskupów, ponieważ 
podstawowa sprawa to studenci: przyślą ich biskupi na ekumenizm, czy 
nie przyślą. — Gdyby utworzono katedrę ekumenizmu, będzie ona mu
siała pracować bez wydzielonego księgozbioru, ponieważ ATK nie dyspo
nuje absolutnie żadnym lokalem, który mogłaby poświęcić temu ce
lowi (...).
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Na zakończenie przyjęto następujące wnioski: 1. Skierować pismo do 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, by ta z kolei skierowała do ATK 
pismo zachęcające do rozwijania studiów ekumenicznych. 2. Podob
ne pismo skierować do KUL; zaproponować utworzenie instytutu 
ekumenicznego. 3. W piśmie do wspomnianej Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu zwrócić uwagę na potrzebę koordynacji prac kilku insty
tucji ekumenicznych w Polsce. 4. W piśmie do Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu zwrócić uwagę na potrzebę kierowania przez księży bis
kupów kandydatów na studia ekumeniczne na ATK i KUL. Jednakże 
przez 10 lat, które od tego posiedzenia upłynęły sprawa utworzenia in
stytutu ekumenicznego w Polsce utknęła w martwym punkcie i dopiero 
dnia 16 V 1983 taką placówkę powołano na KUL. Z powyższej relacji 
wynika, że w Akademii Teologii Katolickiej stosunkowo dawno temu 
czyniono starania o utworzenie placówki ekumenicznej. Propozycję utwo
rzenia katedry teologii ekumenicznej zatwierdziła Rada Wydziału Teo
logicznego i Senat, jednakże nie zatwierdziło jej ministerstwo. Pomimo 
tego w ATK prowadzone były wykłady z zakresu teologii ekumenizmu 
w ramach niektórych kierunków Wydziału Teologicznego, a problematy
ka ekumeniczna była przedmiotem pracy naukowej wykładowców uczel
ni. Można nawet powiedzieć, że ATK wraz z KUL antycypowała niejako 
zainteresowanie ekumenizmem wśród polskich ośrodków teologicznych.

Wykłady z teologii ekumenizmu w ATK

Najwcześniej problematyka ekumeniczna pojawiła się w pracach ka
tedry apologetyki. Jak pisał wieloletni kierownik katedry, ks. prof. Ry
szard Paciorkowski, katedra apologetyki od początku swego istnienia, tj. 
od r. 1956 zajmowała się ekumenizmem w aspekcie dialogu z eklezjolo
gią prawosławną i ewangelicką przez wskazywanie na elementy, które 
pozwoliłyby na stworzenie krytycznych podstaw do opracowania apolo
getyki ekumenicznej, jako oryginalnego wkładu badawczego Uczelni do 
tematyki ekumenicznej. (,,Księga pamiątkowa XX-lecia Akademii Teolo
gii Katolickiej w Warszawie 1954—1974”, Warszawa 1976, s. 54). Efek
tem tego były m.in. prace wykładowców apologetyki o wybitnym teolo
gu ewangelickim Rudolfie Bultmannie (ks. dr Władysław Hładowski, ks. 
doc. Józef Myśków). Po reorganizacji Wydziału Teologicznego w r. 1964 
studentów kierunku apologetyki obowiązywały wykłady z zakresu teolo
gii ekumenicznej. Prowadził je ks. doc. J. Myśków, który m.in. wykładał 
elementy teologii prawosławnej w aspekcie ekumenicznym.

Natomiast studentów teologii dogmatycznej począwszy od roku akade
mickiego 1966/67 obowiązywały zajęcia z teologii ekumenicznej prowa
dzone przez ks. Kazimierza Hoffmanna. Problematyka ekumeniczna podej
mowana była okazjonalnie również na wykładach z innych przedmiotów 
teologicznych. I tak np. na zajęciach z historii dogmatów, prowadzonych 
przez ks. prof. Henryka Bogackiego TJ, wykładany był temat: współ
czesny kształt protestantyzmu. Od roku akademickiego 1971/72 na kie
runku teologii dogmatycznej wprowadzono wykład z teologii ewangelic
kiej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Przedmiotem zajęć prowa
dzonych przez ks. A. Skowronka w okresie najbliższych trzech lat był 
„Dekret o ekumenizmie”, małżeństwa mieszane w dialogu ekumenicznym 
i ewangelicka teologia sakramentów. W następnych latach ks. Skowro
nek wykładał m.in. następujące tematy: historia ruchu ekumenicznego, 
Jan Kalwin w oczach teologów katolickich, Maryja w dialogu ekume



EKUM ENIZM  NA WYŻSZYCH UCZELNIACH 51

nicznym, papiestwo jako problem ekumeniczny, organizacja i struktura 
Kościoła anglikańskiego. Ostatnio, w pierwszym semestrze roku akade
mickiego 1983/84 ks. Skowronek prowadził wykłady w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo dla studentów apologetyki, biblistyki, liturgiki i teo
logii dogmatycznej nt.: „Marcin Luter w refleksji ekumenicznej”.

Bezprecedensowym wydarzeniem w dziejach polskich uczelni katolickich 
było zaproszenie do prowadzenia wykładów z zakresu historii ekume
nizmu teologa luterańskiego, znanego polskiego ekumenisty dr Karola 
Karskiego. Prowadził on przez cały semestr letni roku akademickiego 
1983/84 w zastępstwie przebywającego na stypendium naukowym w In
stytucie Ekumenicznym w Tantur k. Jerozolimy ks. Skowronka wykłady 
dla studentów kierunków teologicznych. Historię ruchu ekumenicznego 
prezentował dr Karski przez pryzmat działalności najwybitniejszych pio
nierów tego ruchu, wywodzących się z różnych Kościołów. Przedstawił on 
działalność takich wybitnych ekumenistów, jak protestanci: John Mott, 
abp Natan Söderblom, Susanne de Dićtrich, pastor Martin Niemöller, 
prawosławni — abp Germanos i patriarcha Konstantynopola Athenago
ras I oraz katolicy — ks. Paul Couturier i kard. Augustyn Bea.

Wraz z powstaniem katedry teologii ekumenicznej nastąpiło wyraźne 
zdynamizowanie działalności ekumenicznej w ATK. Ogromna w tym za
sługa ks. prof. Alfonsa Skowronka głównego inspiratora i organizatora 
większości przedsięwzięć o wydźwięku ekumenicznym, jakie miały miej
sce w ostatnim okresie w ATK. Już w pierwszym roku swej działalności 
katedra teologii ekumenicznej zorganizowała dwa ważne sympozja. Po
nieważ zrelacjonowaliśmy je w pierwszym numerze naszego kwartalnika, 
przypominamy tylko najważniejsze fakty. Wydarzeniem dużej wagi było 
zwłaszcza sympozjum międzynarodowe nt. „Marcin Luter w refleksji 
ekumenicznej”, które odbyło się w dn. 9—10X1 1982 w warszawskim 
Kościele garnizonowym pw. NMP Królowej Polski. Zorganizowane zo
stało ono na rok przed rozpoczęciem obchodów 500 rocznicy urodzin wiel
kiego reformatora. Referaty wygłosili wybitni znawcy luteranizmu z za
granicy: katolicy — ks. prof. Franz Peter Sonntag (Erfurt), ks. prof. 
Heinz Schütte (Paderborn), prof. Otto Pesch (Hamburg), prof. Johannes 
Brosseder (Bonn) oraz ewangelicy — prof. Reinhard Slenczka (Erlanga), 
prof. Gerhard Sauter (Bonn) i prof. Helmut Thielicke (Hamburg). Z Po
laków referaty wygłosili: ks. prof. A. Skowronek i bp Janusz Narzyński, 
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W sympozjum wzięli 
liczny udział wykładowcy i studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej. Na zakończenie pierwszego dnia obrad w świątyni katolickiej od
prawione zostało nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczyli 
proboszczowie ewangelicko-augsburskiej parafii Sw. Trójcy w Warsza
wie — ks. senior Jan Walter i ks. Włodzimierz Nast. Największy wkład 
w zorganizowanie sympozjum obok ks. Skowronka wniósł prorektor 
ATK, ks. doc. Helmut Juros.

W tydzień później, w dniach 15—16X1 1982 w gmachu ATK na Bie
lanach odbyło się drugie sympozjum ekumeniczne, poświęcone słowu 
Bożemu. Temat naświetlony został z punktu widzenia: katolickiego, pro
testanckiego i prawosławnego. Referaty wygłosili: wykładowcy ATK — 
ks. doc. Henryk Muszyński, ks. prof. Andrzej Zuberbier i ks. prof. A. Sko
wronek oraz z ChAT — ks. prof. Jan Bogusław Niemczyk, rektor uczelni 
i doc. Jan Anchimiuk (obecnie biskup Jeremiasz). Sympozjum zainaugu
rowało nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczyli ks. dr Michał 
Czajkowski i ks. Bogdan Tranda, proboszcz parafii ewangelicko-reformo
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wanej w Warszawie. Oba sympozja zostały wysoko ocenione przez obra
dującą w dn. 24 XI 1982 Komisję Mieszaną Polskiej Rady Ekumenicznej 
i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

Ostatnie sympozjum zorganizowane przez katedrę teologii ekumenicz
nej ATK odbyło się w dniach 17—18 I 1984 w siedzibie Instytutu Stu
diów nad Rodziną ATK w Łomiankach k. Warszawy i poświęcone było 
tematowi „Ekumenia jako diakonia”. (Relację z tego sympozjum zamiesz
czamy w bieżącym numerze).

Warto wspomnieć, że z wykładami gościło w ATK wielu wybitnych 
teologów i ekumenistów różnych wyznań, m.in. Joseph Russell Chan- 
dran z Indii, założyciel i pierwszy przewodniczący Ekumenicznego Sto
warzyszenia Teologów Trzeciego Świata, o. Christopher Lowe z Wielkiej 
Brytanii, członek Zgromadzenia Zmartwychwstania, zakonu anglikańskie
go reguły św. Benedykta, wieloletni przewodniczący Międzynarodowego 
Bractwa Ekumenicznego i inni.

Zaangażowanie ekumeniczne profesorów ATK

Na łamach uczelnianych periodyków, zwłaszcza zaś kwartalnika „Col
lectanea Theologica” oraz półrocznika „Studia Theologica Varsaviensia” 
ukazało się sporo artykułów poświęconych problematyce ekumenicznej, 
których autorami są wykładowcy ATK. Niektóre z nich ukazały się jesz
cze przed zwołaniem Soboru Watykańskiego. I tak np. w r. 1960 w „Col
lectanea Theologica” ukazał się artykuł ks. Andrzej Zuberbiera pt.: „Teo
logia wobec ekumenizmu”. Większość swoich prac z zakresu teologii eku
menizmu publikują profesorowie ATK na łamach innych polskich perio
dyków oraz czasopism religijnych. Najbardziej znanym popularyzatorem 
ekumenizmu jest wśród profesorów ATK ks. Alfons Skowronek, autor 
licznych rozpraw i artykułów publikowanych w kraju i zagranicą. Jego 
rozprawa habilitacyjna pt. „Sakrament in der evangelischen Theologie 
der Gegenwart”, przełożona na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersy
tetu w Münster w r. 1969, w dwa lata później opublikowana została w 
formie książkowej w RFN. W samym tylko roku 1983 ks. Skowronek 
opublikował kilkanaście artykułów poświęconych teologii Marcina Lutra, 
ekumenicznej działalności papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

Artykuły o problematyce ekumenicznej publikowali bądź publikują 
nadal następujący wykładowcy ATK: ks. Kazimierz Hoffmann, ks. dr 
Władysław Miziołek (obecnie biskup, przez wiele lat przewodniczący Ko
misji Eipskopatu ds. Ekumenizmu), wspomniany już ks. prof. Andrzej 
Zuberbier, ks. prof. Jan Pryszmont, ks. prof. Józef Myśków, ks. prof. 
Stanisław Olejnik, ks. dr Michał Czajkowski i inni. Zwraca zwłaszcza 
uwagę dorobek publicystyczny ks. Kazimierza Hoffmanna poświęcony 
osobie Lutra, reformacji, dialogowi katolicko-protestanckiemu i innym 
współczesnym zagadnieniom ruchu ekumenicznego. Duży rozgłos uzys
kał w swoim czasie artykuł ks. Hoffmanna pt. „Rewizja poglądów na Lu
tra i reformację” („Tygodnik Powszechny” nr 3 z 1962 r.), którą to pu
blikacją zainteresowały się również ośrodki niekatolickie za granicą. War
to dodać, że wśród materiałów ekumenicznych nadesłanych do Rzymu na 
Sobór Watykański II znalazły się także publikacje ks. Hoffmanna.

Cenną inicjatywą podjętą przez ATK jest wydawanie serii pod nazwą 
„Studia Ekumeniczne”, której pierwszy tom ukazał się w r. 1982. Celem 
serii, którą redaguje ks. prof. J. Myśków, jest publikowanie streszczeń 
prac doktorskich z zakresu teologii ekumenizmu powstałych w ATK,
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a także w innych ośrodkach teologicznych, oraz wyróżniających się prac 
magisterskich. Pierwszy tom, z którego recenzja ukazała się w trzecim 
numerze naszego kwartalnika z ubiegłego roku, poświęcony był w głów
nej mierze teologii Wschodu. Zamieszczono w nim prace doktorskie przy
gotowanie na seminarium ks. J. Myśkowa, przybliżające dorobek nauko
wy takich wybitnych teologów prawosławnych, jak A. S. Chomiakow, 
N. N. Afanasjew czy S. Bułgakow. W tym samym roku nakładem wy
dawnictwa ATK ukazała się cenna książka ks. prof. Stanisława Olejnika 
pt. „Jedność Kościoła a pluralizm życia chrześcijańskiego”.

Zaangażowanie ekumeniczne wykładowców ATK przejawia się także 
na innych odcinkach. Niektórzy z nich uczestniczą w sympozjach ekume
nicznych w kraju i zagranicą, wygłaszają kazania podczas nabożeństw 
ekumenicznych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, m.in. 
ks. A. Skowronek, ks. M. Czajkowski, o. doc. Jacek Salij OP, ks. doc. 
Bronisław Dembowski (obecnie nie wykłada już w ATK). Pełnią także 
często posługę słowa podczas comiesięcznych nabożeństw ekumenicznych 
organizowanych w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym (ks.
A. Skowronek, ks. M. Czajkowski, o. doc. Antoni Kurek OMI).

Wykładowcy ATK pełnią także odpowiedzialne funkcje w różnych gre
miach ekumenicznych. Bp doc. Edward Ozorowski, biskup pomocniczy w 
Białymstoku pełni od,r.  1980 funkcję współprzewodniczącego Komisji 
Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu. W skład Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu wchodzą ponad
to: ks. A. Skowronek, ks. dr Roman Forycki SAC i ks. doc. Lucjan 
Balter SAC, który jest jej sekretarzem. Oczywiście wyżej wymienieni 
reprezentują w tych gremiach nie ATK, lecz Kościół rzymskokatolicki, ale 
taka duża aktywność ekumeniczna profesorów Akademii jest wielce wy
mowna.

Współpraca z Chrześcijańską Akademią Teologiczną

ATK już od wielu lat współpracuje z siostrzaną uczelnią — Chrześci
jańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Wielu profesorów ATK było 
recenzentami przy przewodach doktorskich i habilitacyjnych przeprowa
dzanych w ChAT. Mają również miejsce inne przypadki współpracy nau
kowej między wykładowcami obydwu uczelni. Ks. prof. J. B. Niemczyk, 
rektor ChAT wygłaszając referat podczas sympozjum „O słowie Bożym”, 
wspomniał na wstępie jak dużo skorzystał z cennych wskazówek biblisty 
z ATK ks. prof. Czesława Jakubca. W ATK gościli z wykładami również 
inni profesorowie ChAT, m.in. ks. prof. Witold Benedyktowicz, metodysta 
i ks. prof. Jerzy Klinger, prawosławny. W ChAT natomiast wygłaszali 
wykłady m.in. ks. A. Skowronek i ks. K. Hoffmann.

Ostatnie sympozja ekumeniczne organizowane w ATK i ChAT, przy
czyniły się na pewno do zacieśnienia bliższych kontaktów i współpracy 
między obiema uczelniami.

Od lat istnieje zwyczaj, że w inauguracji roku akademickiego w ATK 
uczestniczy rektor ChAT. Natomiast w podobnej uroczystości w ChAT 
bierze udział rektor ATK wraz z prorektorem. Kontakty te są na pewno 
bardzo potrzebne i należy je nadal rozwijać. Przede wszystkim wydaje 
się, że częstszą praktyką mogłaby być wymiana wykładowców. Można 
by również podjąć współpracę w dziedzinie wydawniczej poprzez publiko
wanie na łamach uczelnianych periodyków wartościowych prac biblistycz- 
nych czy teologicznych, np. autorów protestanckich czy prawosławnych
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w czasopismach ATK i odwrotnie — profesorowie ATK mogliby druko
wać swoje prace w ,,Rocznikach Teologicznych ChAT”. Powinno organi
zować się również wspólne spotkania modlitewne i dyskusyjne z udzia
łem studentów obu uczelni.

Plany na przyszłość

Przy katedrze teologii ekumenicznej przewiduje się w najbliższym cza
sie powołanie do życia Koła Naukowego Ekumenistów. W dalszej kolej
ności planowane jest przekształcenie katedry w instytut ekumeniczny. 
Należy zaznaczyć, że intencją tego projektu nie jest tworzenie konkuren
cji dla Instytutu Ekumenicznego KUL, lecz stworzenie dla niego part
nera do współpracy. Potrzeby istnienia dwóch takich placówek w Polsce 
nie można kwestionować tym bardziej, że niektóre kraje, nawet mniejsze 
od Polski posiadają po kilka instytutów ekumenicznych. Koniecznym jest 
zatrudnienie w katedrze ekumenicznej ATK dalszych pracownikó^w nau
kowych.

Kierownik katedry zaniierza rozwijać współpracę z ośrodkami ekume
nicznymi za granicą, m.in. w RFN, Szwajcarii i Hiszpanii. Czynione też 
będą starania o uzyskanie stypendium naukowego dla wyróżniającego 
się doktoranta na którymś z wydziałów teologii ewangelickiej w RFN. 
W tym miejscu warto wspomnieć o zainicjowaniu przez państwa van 
Liethów z RFN akcji, której patronuje ,,Copernicus Verein”. Dzięki temu 
30 studentów ATK otrzymało zaproszenie, głównie od rodzin ewangelic
kich, do spędzenia wakacji w RFN.

Jeśli idzie o samą katedrę, to planuje się częstsze zapraszanie z wy
kładami gościnnymi przedstawicieli innych wyznań. Dobry początek, mam 
tu na myśli prowadzenie wykładów przez dra Karola Karskiego z Koś
cioła ewangelicko-augsburskiego, został już uczyniony.

Wszystkie przedstawione fakty świadczą o rosnącej aktywności eku
menicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, której „spiritus 
movens” jest ks. prof. Alfons Skowronek. Mając na uwadze niezwykle 
życzliwy stosunek i zrozumienie dla tej problematyki władz uczelni, 
zwłaszcza jej rektora ks. prof. Remigiusza Sobańskiego i prorektora ks. 
doc. Helmuta Jurosa, można mieć nadzieję, że działalność ekumeniczna 
ATK, mimo złych warunków lokalowych uczelni, będzie się nadal roz
wijać przyczyniając się do poprawy stosunków międzywyznaniowych w 
naszym kraju.
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THE ACADEMY OF CATHOLIC THEOLOGY IN WARSAW
(Summary)

The author’s intent was to represent the ecumenical activity of the Academy 
of Catholic Theology in Warsaw in different aspects — scientific, didactic and 
publishing. Much attention above all is concentrated on the department of ecume
nical theology which was established in 1982 and at the head of which stands 
a Polish ecumenist, Prof. Alfons Skowronek. The author tends to show the earlier 
ecumenical activities of the Academy of Catholic Theology the beginning of which 
goes back to the pre-Vaticanum II period. Attention is put to the ecumenical 
activities of the lectures outside the Academy. A seperate part is devoted to the 
cooperation between the Academy of Catholic Theology and the Academy ofx 
Christian Theology in Warsaw pointing out the possibilities of its broadening and 
imparting dynamism to it. At the end are discussed the perspectives of the deve
lopment of the Academy’s activity in the field of ecumenism, informing among 
other about the plan of establishing in the Academy an Ecumenical Institute which 
would make it the second in order in Poland.

Transl. Elżbieta Pietrzak

/

AKADEMIE FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE IN WARSCHAU
(Zusammenfassung)

Ziel des Autors des Artikels ist die Vorstellung der ökumenischen Tätigkeit der 
Akademie für Katholische Theologie in Warschau in verschiedenen Aspekten — 
dem wissenschaftlichen, didaktischen und verlegerischen. Besonders viel Platz 
wurde dem im Jahr 1982 ins Leben gerufenen Lehrstuhl für ökumenische Theologie 
eingeräumt, der von dem hervorragenden polnischen ökumeniker Prof. Alfons Sko
wronek geleitet wird. Der Autor bemüht sich auch, die frühere ökumenische Tätig
keit der Akademie für Katholische Theologie vorzustellen, deren Anfänge noch 
in die Zeit vor dem II. Vaticanum reichen. Auch wurde die ökumenische Tätigkeit 
der wissenschaftlichen Mitarbeiber der Akademie ausserhalb der Anstalt erwähnt. 
Ein gesondertes Kapitel ist der Zusammenarbeit zwischen der Akademie für Katho
lische Theologie und der Christlichen Theologischen Akademie in Warschau 
gewidmet, unter Hinweis auf die Möglichkeit ihrer Erweiterung und Aktivierung. 
Zum Schluss wurden Entwicklungsperspektiven der Tätigkeit der Akademie für 
Katholische Theologie auf dem Gebiet der Ökumene besprochen, und u.a. über 
das Projekt informiert, in der Akademie ein zweites ökumenisches Institut in 
Polen zu gründen.

Übers, v. Maria Kmiecik
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E K U M E N I C Z N A  L I T U R G I A  Z L I M Y

Ks. HENRYK PAPROCKI

WPROWADZENIE

Liturgia eucharystyczna, zwana potocznie Liturgią z Limy, której prze
kład na język polski zamieszcza bieżący numer „Studiów i Dokumentów 
Ekumenicznych”, jest owocem wieloletniej pracy Komisji „Wiara i Ustrój” 
Światowej Rady Kościołów. Liturgia ta wyraża zgodność doktrynalną 
osiągniętą w dokumentach „Chrzest-Eucharystia-Urząd duchowny”, a tak
że zawiera elementy liturgiczne różnych tradycji chrześcijańskich. Po 
raz pierwszy została ona odprawiona na zakończenie spotkania Komisji 
„Wiara i Ustrój” w Limie (Peru), dnia 15 stycznia 1982 roku. Następnie 
28 lipca 1982 roku na zakończenie posiedzenia Komitetu Naczelnego 
Światowej Rady Kościołów w Genewie oraz 31 lipca 1983 roku podczas 
Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver (Ka
nada). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sposobu celebrowania Eucha
rystii podczas spotkań ekumenicznych (dokument uchwalony 15 stycznia 
1982 roku w Limie) \  liturgia ta winna stać się, na ile jest to możliwe, 
wyrazem jedności chrześcijan. Jeżeli nawet z przyczyn doktrynalnych 
jakiś Kościół nie może uczestniczyć w tej Liturgii jako celebrujący,, to 
zarówno duchowni, jak i świeccy, są proszeni o aktywny w niej udział, 
na przykład przez wygłoszenie kazania, wspólny śpiew, udział w procesji, 
czytanie Biblii, bądź śpiew litanii (ektenii).

Bardzo często można spotkać się z opinią, że jest to Liturgia typu pro
testanckiego, należąca do zachodniej rodziny liturgicznej. Tego typu sta
nowisko jest jednak dalekie od obiektywizmu. Można śmiało powiedzieć, 
że Liturgia z Limy łączy w sobie elementy wielu tradycji, zarówno za
chodnich jak i wschodnich, przy czym zasadniczo sięga do tradycji sta
rożytnych. Warto tu przytoczyć kilka przykładów.

Liturgia z Limy rozpoczyna się uroczystym wejściem celebransów do 
świątyni. Jest to nawiązanie do starożytnej praktyki, według której pier- 1

1 Directive concernant la manihre de celebrer Veucharistie lors des reunions 
oecum&niąues, Istina 27: 1982, z. 1, s. 128.
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wszym aktem Liturgii było wejście przełożonego. Gdy wchodzi przeło
żony — pisał św. Jan Złotousty — to mówi: Pokój wszystkim . Dla zro
zumienia Eucharystii idea wejścia ma istotne znaczenie. Sens Kościoła 
polega na wstępowaniu do Królestwa Bożego. Wejście i anafora (ka
non) — podniesienie, odnoszą się nie tylko do darów eucharystycznych, 
ale do samego Kościoła, samego zgromadzenia, tajemnicy Kościoła jako 
wejścia do Królestwa. Dlatego też Liturgia rozpoczyna się obrzędem 
wejścia2 *. Jeszcze w czasach św. Maksyma Wyznawcy (VII wiek) Liturgia 
na Wschodzie rozpoczynała się od obrzędowego wejścia ludu i ducho
wieństwa do świątyni8.

Akt pokuty, następujący w Liturgii z Limy bezpośrednio po wejściu 
i pozdrowieniu, nawiązuje do przygotowania kapłana i wiernych. Sama 
spowiedź jako akt pokuty pojawia się na Zachodzie w Średniowieczu. 
Jednakże źródeł tego aktu należy upatrywać w apologii, formie modlitwy 
mającej za zadanie utrzymać w nas ducha pokuty, abyśmy otrzymali od 
Boga więcej łask4.

Należy tutaj uświadomić sobie podstawową kwestię odnoszącą się do 
struktury mszalnej. Synaksa słowa pochodzi z synagogalnego kultu so
botniego poranka ześrodkowanego na czytaniu Biblii, podczas gdy syna
ksa eucharystyczna odpowiada rodzinnemu posiłkowi jaki miał miejsce 
w wieczory piątkowe lub w uczcie braterstwa (khavura) z jej kielichem 
błogosławieństwa5. Liturgia słowa koncentruje się więc wokół Biblii 
spoczywającej na ołtarzu, podobnie jak liturgia wiernych wokół kieli
cha. Na początku większości liturgii eucharystycznych wschodnich wy
stępuje ektenia należąca do typu litanii. Ektenia ta w tradycji bizan
tyjskiej nosi nazwę „wielkie zjednoczenie” (gr. synapte megale), zaś w 
Liturgii św. Jakuba „powszechne zjednoczenie” (gr. katholike synapte), 
W liturgii zachodnio-syryjskiej występuje zachęta do modlitwy, a nie sa
ma modlitwa. Natomiast w liturgiach Azji Mniejszej i Konstantynopola 
występują próby adresowane wprost do Boga6 *. Z tekstów patrystycz
nych wynika, że ektenie były wspólnymi modlitwami wszystkich obec
nych w świątyni i na każde wezwanie lud odpowiadał „Kyrie eleison” 
(Constitutiones Apostolorum, r. VIII). Pierwsze ślady ektenii można zau
ważyć już u Justyna (Apologia, r. 65), a w epoce późniejszej w Liturgii 
Testamentum Dominii nostri Jesu Christi oraz w pismach św. Jana Zło- 
toustego i św. Bazylego Wielkiego. Do tej też tradycji nawiązuje Litur
gia z Limy poprzez umieszczenie na początku synaksy słowa tak zwanej 
„litanii Kyrie”.

Nieco inną rolę w liturgiach Wschodu i Zachodu pełni „Gloria”. Gloria 
w liturgii typu rzymskiego jest raczej śladem pierwotnego związku mszy 
z jutrznią, podobnie jak dzisiaj jutrzni z nieszporami w rycie bizantyj
skim. Gloria do jutrzni weszła wcześniej na Wschodzie, gdzie odmawiał

2 A. Schmeman, T ainstw o  carstw a, Wiestnik Russkogo Christianskogo Dwiżenija 
40: 1973, z. 108—110, s. 24.

s Mystagogia 8—9, Pg 91, 688—689.
4 P. de Meester, Les origines e t les d6veloppem ents du  te x te  gres de la L iturg ie  

de S, Jean C hrysostom e, (w:) Chrysostomika, Roma 1908, s. 298; J. Brinktrine, M sza  
św ięta, Warszawa 1957, s. 36 i 51.

8 P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964, s. 281.
6 P. de Meester, dz. cyt., s. 319; A. Baumstark, L iturg ia  rom ana e liturgia

delVesarchato, Roma 1904, s. 14—16.
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ją sam biskup. Gloria w mszy rzymskiej, znalazła się w VI wieku, gdzie 
najprawdopodobniej trafia po oddzieleniu się jutrzni od mszy 7.

Po Gloria występuje w Liturgii z Limy kolekta, co jest nawiązaniem 
do praktyki zachodniej. Rzymska „oratio” lub „colecta” (od „orationem 
colligere” — „zbierać modlitwy”) nawiązuje do zwyczaju „zbierania” 
czyli „rekapitulacji” modlitw, czego dokonywał kapłan pod koniec litanii 
(do dzisiaj litanie mszy bizantyjskiej kończą się modlitwami połączonymi 
z aklamacją)8 * * 11 *. W liturgii typu rzymskiego kolekta poprzedza czytania 
liturgiczne (Liturgia z Limy nie wyklucza też uroczystej intronizacji 
Ewangelii). Tę zasadę zachowuje też Liturgia z Limy.

Źródłem mszy katechumenów (słowa) jest synagogalny kult żydowski, 
na który składały się następujące części:

1. Czytanie Tory (Paraschoth) i Proroków (Heptaroth),
2. Śpiew psalmów między czytaniami,
3. Modlitwa końcowa (Szemone esre i Szema). Do tego dołączono tak

że Midrash czyli tłumaczenie przeczytanych lekcji °.
W I wieku Biblią Kościoła był Stary Testament. Pierwotny system 

czytań w Liturgii eucharystycznej składał się z dwóch lektur ze Stare
go Testamentu, co było dziedzictwem kultu synagogi. Podwójna lekcja 
(z Prawa i z Proroków) już w czasach apostolskich przeszła do Kościoła 
z rytu synagogalnego (porównaj Dz 13, 15; 15, 21; Kol 4,16; 1 Tes 1,17)1$.

W późniejszym okresie weszła lektura Nowego Testamentu. Ilość czy
tań uzależniona była od lokalnych zwyczajów. Do VII wieku Kościół bi
zantyjski miał w czasie mszy trzy lektury (proroctwo-lekcja-ewangelia), 
jak Kościoły rzymski, mediolański, hiszpański, galikański i ormiański. 
Należy tu zaznaczyć, że obrządki ormiański, syryjski i chaldejski mają 
czytania ze Starego Testamentu, syryjski poza tym odrębne lekcje z Dzie
jów Apostolskich i Listów, a koptyjski i etiopski odrębne czytania z Lis
tów św. Pawła, Listów Katolickich i z Dziejów n. Formularz liturgiczny 
z Limy przewiduje cztery czytania. Śpiewy międzylekcyjne w tym for
mularzu stanowią „Alleluja” i Trishagion (Święty Boże). Triśhagion jest 
raczej cechą wschodnich liturgii mszalnych (ale nie koniecznie jako śpiew 
międzylekcyjny), bizantyjskiej, syryjskiej, maronickiej, ormiańskiej, kop- 
tyjskiej i etiopskiej, podczas gdy „Alleluja” jest starożytnym śpiewem 
międzylekcyjnym. W starożytności między czytaniami śpiewano psalm 
z Alleluja jako responsorium;

Starożytny zwyczaj wymagał, by po czytaniach miała miejsce homilia 
biskupa lub kazanie, czego przestrzega też Liturgia z Limy. W staro
żytności kazanie kończył lud słowem „Amen”, potwierdzając recepcję nau
ki przez świadomość członków Kościoła. W Liturgii św. Jakuba homilia 
ma miejsce obowiązkowo po Ewangelii, a po homilii lud śpiewał „Chwa
ła Tobie, Panie”

W większości liturgii po kazaniu ma miejsce odmówienie Symbolu 
Wiary. Credo do mszy w Liturgii św. Jakuba jako pierwszy wprowadził

7 J. Binktrine, dz. cyt., s. 64.
• J. Fortescue, T he M ass, London 1913, s. 252; J. Binktrine, dz. cyt., s. 72.
• J. Binktrine, dz. cyt., s. 21—22.
18 A. Baumstark, Liturgie com paree, Chevetogne 1940, s. 26 i 50.
11 A. Raes, In troductio  in  liturg iom  orien ta lem , Roma 1947, s. 78—79.
u  P. Evdokimov, Prawosławie, dz. cyt., s. 288; A. Schmemann, T ainstw o  słowa, 

Wiestnik Russkogo Christianskogo Dwiżenija 44: 1977, z. 112—‘113, s. 52—53; P. Ev
dokimov, Le buisson ardent, Paris 1981, s. 177.
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w Antiochii patriarcha Piotr Folusznik w 489 roku. Na Zachodzie już w 
589 roku synod w Toledo nakazał odmawiać w Hiszpanii Credo podczas 
Mszy. Sama idea Credo pochodzi z ceremonii chrzcielnych. Credo jest 
wyznaniem konwertyty, a nie wierzącego (najprostsze formuły podają 
Dz 8, 37; Rz 1, 3—4; Ignacy, Trail 9). Credo nicejsko-konstantynopolskie 
jest prawdopodobnie rozszerzeniem chrzcielnego symbolu wiary Kościoła 
jerozolimskiego18. Liturgia z Limy podaje tekst oryginalny Wyznania 
Wiary nicejsko-konstantynopolskiego z roku 381, to znaczy posługuje się 
liczbą mnogą i opuszcza późniejszy zachodni dodatek „Filioque”. Jest to 
wynikiem uzgodnień osiągniętych przez Komisję „Wiara i Ustrój” pod
czas prac nad zagadnieniem wiary apostolskiej (Dokument roboczy z Li
my) 13 14.

Liturgię słowa w formularzu z Limy kończy intercesja. Zwykle inter- 
cesja stanowi część anafory czyli modlitwy eucharystycznej. W starożyt
ności był to najbardziej nieustabilizowany fragment anafory. Jednakże 
w anaforach galikańskich i mozarabskiej nie ma w ogóle intercesji, a in
tercesja liturgii aleksandryjskiej powtarza zasadniczo wezwania ektenii15. 
Formularz z Limy nawiązuje do tradycji mozarabskiej i galikańskiej.

Liturgię eucharystyczną rozpoczyna procesja — przyniesienie darów 
ofiarnych, świec i kwiatów. W tym czasie chór śpiewa pieśń procesyjną. 
Według Apologii św. Justyna dary ofiarne przynosili diakoni na ołtarz 
(offerent diacones oblationem). Według liturgii opisanej przez Teodora 
z Mopsuesty przeniesienie darów odbywało się w głębokim milczeniu. 
Antifona ad offertorium z rytu rzymskiego została jednak praktycznie 
przejęta przez wszystkie obrządki jako śpiew procesyjny. Kontynuacją 
przeniesienia darów jest ich przygotowanie. Formularz z Limy powtarza 
prawie dosłownie ofiarowanie mszy rzymskiej.

Modlitwę eucharystyczną poprzedza dialog wstępny. Uroczyste błogo
sławieństwo występuje we wszystkich modlitwach eucharystycznych ja
kie do nas dotarły, chociaż w różnych sformułowaniach. Proste „Pan 
z wami” występuje w liturgiach aleksandryjskiej i rzymskiej. Wezwanie 
„W górę serca” występuje tylko w liturgii eucharystycznej. Jest to skrót 
tekstu Wraz z dłońmi wznieśmy i serca do Boga w niebiosach (Lm 3, 41). 
Te wezwania są wspólne dla wszystkich liturgii i poprzedzają prefację. 
Prefacja zawiera natomiast jakby początkowy temat anafory, jej osnowę. 
Prefacja Liturgii z Limy w swej pierwszej części nawiązuje do prefacji 
typu rzymskiego. Bezpośrednio po prefacji, a przed słowami ustanowie
nia, umiejscowiona jest w Liturgii z Limy epikleza. Druga epikleza wy
stępuje po słowach ustanowienia. Aleksandryjska anafora Marka Ewan
gelisty i jej forma koptyjska Cyryla Aleksandryjskiego mają przed sło
wami ustanowienia epiklezę o charakterze ogólnym, a po nich epiklezę 
konsekracyjną 10. Do tej tradycji nawiązują też nowe modlitwy euchary
styczne (II, III i IV) odnowionej liturgii rzymskiej. Poprzez wspomnie

13 P. de Meester, dz. cyt., s. 337; J. Binktrine, dz. cyt., s. 98, nota 2—4; s. 100—101; 
B. Bartkowski, Credo, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, III, s. 625—626; 
A. Baumstark, Liturgie comparśe, dz. cyt, s. 7; P. Evdokimov, La priere de VEglise 
d’Orient, Paris 1966, s. 180.

14 Vers une expression commune de la foi apostolique aujourdfhui (Document 
issu des travaux de la Conference de Lima), Istina 27: 1982, z. 1, s. 107—108.

15 I. Karabinów, Jevcharisticeskaja modlitwa, S. Petersburg 1908, s. 116, 123, 
126, 128, 131, 155.

18 K. Staniecki, Epikleza, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1983, IV, s. 1028.
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nie w tej epiklezie Pięćdziesiątnicy, Liturgia z Limy nawiązuje do Ana- 
fory św. Jakuba.

Modlitwa zwana „post-Sanctus” wraz ze swymi słowami ustanowienia 
kończy się wyznaniem Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Śpiew ten 
występuje w liturgiach syryjskiej, maronickiej, etiopskiej i koptyjskiej17. 
Jak wszystkie liturgie, również formularz z Limy, zawiera anamnezę, 
powtórzoną epiklezę oraz komemorację (wspomnienie świętych), kończąc 
się formułą zachodnią „Per ipsum”.

Odmówienie Modlitwy Pańskiej ma miejsce we wszystkich liturgiach 
przed udzieleniem komunii. W niektórych liturgiach, na przykład św. 
Jakuba, po Pater noster dodaje się embolizm (od greckiego embolima — 
pieśni wstawione pomiędzy poszczególne sceny greckiego dramatu). For
mularz z Limy nie posiada embolizmu, natomiast idąc za tradycją za
chodnią po Pater noster umieszcza pocałunek pokoju. Komunia jest w 
tym formularzu jednym aktem celebransów i wiernych. Liturgia z Limy 
kończy się hymnem finalnym i rozesłaniem połączonym z błogosławień
stwem, zaczerpniętym z Księgi Liczb.

Ta krótka analiza nowego ekumenicznego tekstu liturgii mszalnej po
zwala stwierdzić, że łączy on w sobie różnorakie tradycje, nawiązując 
do najstarszych wczesnochrześcijańskich zwyczajów. To właśnie sprawia, 
że liturgia ta ma charakter ekumeniczny i może połączyć przy wspól
nym ołtarzu przedstawicieli różnorakich Kościołów i wspólnot chrześci
jańskich. Z drugiej strony liturgia ta jest konsekwencją uzgodnień dok
trynalnych osiągniętych przez Komisję „Wiara i Ustrój”. Dzięki niej 
Światowa Rada Kościołów ma możność liturgicznego zamanifestowania 
swojej jedności. Dotychczasowa wielkość celebracji podczas jakichkol
wiek spotkań organizowanych przez Światową Radę Kościołów zostaje 
zastąpiona przez wspólną liturgię. W Vancouver miały miejsce dwie głó
wne liturgie eucharystyczne — 31 lipca Liturgia z Limy (zwana też „Li
turgią BEM”, od pierwszych liter angielskiej nazwy dokumentów „Chrzest 
— Eucharystia — Urząd duchowny”) i 6 sierpnia Liturgia prawosławna. 
Kościoły prawosławny i rzymskokatolicki, a także Kościoły przedchalce- 
dońskie z przyczyn doktrynalnych nie biorą udziału jako celebransi w 
Liturgii z Limy. Jednakże nie można powiedzieć, że są całkowicie poza 
tą Liturgią i tak w Vancouver jednym z mówców był arcybiskup Cyryl 
(Gundjajew) z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Sądzę też, że Liturgię 
z Limy można już obecnie nazwać ekumeniczną liturgią przyszłości. W 
miarę bowiem postępu dialogu ekumenicznego, będą zanikały poszczegól
ne przyczyny doktrynalne uniemożliwiające coraz aktywniejszy udział 
wszystkich chrześcijan w tej liturgii. Zasadniczym bowiem celem dzia
łania Światowej Rady Kościołów jest jedność chrześcijaństwa. Jedność 
taka zakłada nie tylko zgodność w kwestiach doktrynalnych, ale także 
wspólny udział w Eucharystii. Oczywiście, nie można określić kiedy to 
nastąpi, ale można żywić nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej tego dnia.

17 A. Raes, Introductio in liturgiom orientalem, dz. cyt., s. 92—93.
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„ŚWIĘTO ŻYCIA” 

L i t u r g i a  e u c h a r y s t y c z n a

Liturgia wejścia

' ( We j ś c i e )

Chór śpiewa pieśń wejścia, podczas której celebransi wchodzą do świą
tyni i zajmują przeznaczone dla nich miejsca. Następnie główny cele
brans pozdrawia zgromadzonych mówiąc:

( P o z d r o w i e n i e )

P. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jed
ności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
L. I z duchem twoim.

( Ak t  p o k u t y )

W. Boże, Ojcze nasz, pełen miłosiedzia, wyznajemy, że jesteśmy grzesz
nikami i nie możemy sami się wyzwolić. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie 
myślą, mową i uczynkiem, przez to, co dokonaliśmy i przez to, co zanie
dbaliśmy. Nie kochaliśmy Ciebie z całego naszego serca, nie kochaliśmy 
naszego bliźniego jak siebie samego. Przez miłość Twego Syna Jezusa 
Chrystusa zmiłuj się nad nami. Przebacz nam, odnów nas i kieruj nami, 
abyśmy odnaleźli naszą radość w pełnieniu Twojej woli i chodzeniu Two
imi drogami ku chwale świętego Twego Imienia.
Amen.

(A b s o 1 u c j a)

P. Bóg Wszechmogący, pełen miłosierdzia, dał swego Syna, Który umarł 
za nas i przez miłość do niego darował wszystkie nasze grzechy. Jako 
sługa powołany i ordynowany w Kościele, przez autorytet Chrystusa 
ogłaszam odpuszczenie wszystkich waszych grzechów, w imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego.
L. Amen.

( L i t a n i a  „K y r i e”)

Abyśmy mogli zachować jedność Ducha przez więź pokoju i wzajem
ne rozpoznanie, że jest jedno Ciało, jeden Duch, jeden Pan, jedna wiara 
i jeden chrzest, do Pana módlmy się.
Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się.

Abyśmy wiernie trwali w widzialnej jedności Ciała Chrystusa, łama
niu Chleba i błogosławieniu Kielicha wokół tego samego ołtarza, do Pa
na módlmy się.
Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się.
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Abyśmy zostali pojednani z Bogiem przez Chrystusa, abyśmy mogli 
uznać wzajemnie nasze posługiwanie i zostali zjednoczeni w posłudze 
pojednania, do Pana módlmy się.
Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się.

( G l o r i a )

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. 
Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu 
nieba, Boże Ojcze wszechmogący. .
Gloria in excelsis Deo! Alleluja!
Chwała na wysokości Bogu!
Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, 
Synu Ojca. Który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami. Który 
gładzisz grzech świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy 
Ojca, zmiłuj się nad nami.
Gloria in excelsis Deo! Alleluja!
Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Naj
wyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca.
Amen.
Gloria in excelsis Deo! Alleluja!

Liturgia słowa

( K o l e k t a )
P. W pokoju do Pana módlmy się:
Boże, Boże nasz, Ty stworzyłeś wszystkie moce duchowe i rozumne, aby 
pełniły Twoją wolę. Prosimy Ciebie, abyś przyjął chwałę, którą Tobie 
śpiewamy wraz ze wszystkimi stworzeniami, aby Ciebie wielbić. Obda
ruj nas nieskończoną łaską Twojej dobroci, albowiem wszystkie stworze
nia w niebie, na ziemi i pod ziemią kłaniają się Tobie i wyśpiewują Two
ją niewypowiedzianą chwałę. Ty jeden jesteś prawdziwym Bogiem nie
skończonego miłosierdzia; wszystkie moce niebios wielbią Ciebie i my 
wielbimy Ciebie, Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz i zawsze i na wie
ki wieków.
Amen.

( C z y t a n i a )
Czytanie Księgi (...).
Po skończonym czytaniu: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmier
telny, zmiłuj się nad nami.
Czytanie Proroctwa N.
Po skończonym czytaniu: Agios o Theos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, 
eleison imas.
Czytanie Dziejów Apostolskich.
(lub:) Czytanie Listu Świętego Apostoła Pawła do (...).
(lub:) Czytanie Listu Świętego N.
Po skończonym czytaniu: Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Czytanie Świętej Ewangelii według N.
(czytanie Ewangelii ma miejsce w różnych językach)
Po każdej lekturze zgromadzenie śpiewa: Alleluja. Alleluja. Alleluja.
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Homilia.
Milczenie i medytacja.
Śpiew.
Wyznanie Wiary nicejsko-konstantynopolitańskie.
(tekst oryginalny z 381 roku)
Wierzymy w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Wierzymy w jednego Pana, Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,
Światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony, 
współistotny Ojcu, 
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba;
I za sprawą Ducha Świętego 
przyjął ciało z Marii Dziewicy 
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, 
został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo,
i wstąpił do nieba,
siedzi po prawicy Ojca
i powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzymy w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
Który od Ojca pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, 
Który mówił przez Proroków.
Wierzymy w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. 
Wyznajemy jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, 
Oczekujemy wskrzeszenia umarłych 
I życia w przyszłym świecie. Amen.

( I n t e r c e s j a )
Po każdej prośbie zgromadzenie odpowiada:
Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.

Módlmy się z wiarą do Boga naszego Ojca, Jego Syna Jezusa Chrystusa 
i Ducha Świętego.
Błagajmy Ducha o różne Jego dary dla Kościoła Bożego na całym świecie. 
Prośmy o mądrość Bożą dla rządzących narodami, aby działali w kierun
ku pojednania oraz obrony sprawiedliwości i pokoju.
Prośmy mocy Wyzwoliciela dla tych, którzy są ofiarami prześladowań 
lub przemocy.
Pomimo podziału na rasy, pojednaj nas, Chryste, przez Twój krzyż. 
Pomimo podziału na biednych i bogatych, pojednaj nas, Chryste, przez 
Twój krzyż.
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Pomimo podziału na różne religie, pojednaj nas, Chryste przez Twój 
krzyż.
Pomimo podziału chrześcijan, pojednaj nas, Chryste, przez Twój krzyż. 
Pomimo podziału na mężczyzn i kobiety, młodych i starych pojednaj 
nas, Chryste, przez Twój krzyż.
(prośby spontaniczne)
Daj nam zobaczyć, o Chryste, ukryte nasze uprzedzenia i lęki, które 
kwestionują nasze modlitwy i szkodzą im. Pozwól nam dostrzec przyczy
ny naszych sporów i oddal od nas fałszywe rozumienie wyższości oraz 
naucz nas wzrastać w jedności wraz ze wszystkimi dziećmi Bożymi. W 
Twoje ręce, Panie, polecamy wszystkich, za których się modlimy, ufając 
Twojej dobroci, teraz i na wieki.
Amen.

Liturgia eucharystyczna

( P r o c e s j a )

Wierni — kobiety, mężczyźni i dzieci — przenoszą na ołtarz chleb, wino, 
świece i kwiaty. Koncelebransi przyjmują je od wiernych i umieszczają 
na ołtarzu. W tym czasie chór śpiewa pieśń procesyjną.

( P r z y g o t o w a n i e )
A. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, który dałeś nam 
ten chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Ofiarujemy go Tobie, 
aby stał się dla nas chlebem życia.
Ch. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
A. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, Który dałeś nam 
to wino, owoc winnego krzewu oraz pracy rąk ludzkich. Ofiarujemy je 
Tobie, aby stało się dla nas napojem wiecznego Królestwa.
Ch. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
A. Jak te nasiona były rozproszone po polach i jak te winne grona 
były rozsiane po pagórkach, a teraz są razem na tym ołtarzu, w tym 
chlebie i w tym winie, tak niech się zbierze, Panie, cały Twój Kościół 
od krańców świata w Twoim Królestwie.
Maranatha! Alleluja!
Przyjdź, Panie! Alleluja!

( M o d l i t w a  e u c h a r y s t y c z n a )
( Di a l o g )

P. Pan niech będzie z wami.
I z duchem twoim.

P. W górę serca.
Wznosimy je do Pana.

P. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. 
Godne to i sprawiedliwe.

(P r e f a c j a)
P. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, Bo
że wieczny i wszechmocny, zawsze i wszędzie składali chwałę i dzięk
czynienie. Ty stworzyłeś przez Swoje Słowo Żywe wszystkie rzeczy i po
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wiedziałeś, że są dobre. Ty stworzyłeś człowieka na Swój obraz, aby 
uczestniczył w Twoim życiu i był odblaskiem Twojej chwały. A kiedy 
nadeszła pełnia czasów dałeś nam Chrystusa jako Życie świata. On ze
chciał być ochrzczonym i konsekrowanym, jako Twój sługa, aby głosić 
ubogim Dobrą Nowinę. Podczas Ostatniej Wieczerzy przed Swoją męką 
przekazał nam Eucharystię, abyśmy sprawowali pamiątkę krzyża i zmar
twychwstania oraz osiągnęli Jego obecność jako Chleb Życia. Przeto, Pa
nie, z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę śpiewając:

( S a n c t u s )
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. 
Święty, Święty, Święty Pan, Bóg Zastępów.

( E p i k l e z a  I)
P. Święty jesteś, Panie, Boże wszechświata i Twoja chwała jest bez mia
ry. Ześlij na tę Eucharystię Ducha Dawcę Życia, Który mówił przez Moj
żesza i przez Proroków, Który ogarnął swoim cieniem Dziewicę Marię, 
Który zstąpił na Jezusa w Jordanie i na Apostołów w dniu Pięćdzie
siątnicy. Niech zesłanie Ducha ognia przemieni tę ucztę dziękczynną, aby 
ten chleb i to wino stały się dla nas Ciałem i Krwią Chrystusa.
L. O Duchu Święty, zstąp na nas, 
napełnij nas Swymi łaskami.

( U s t a n o w i e n i e )
P. Niech Duch Stworzyciel dopełni słowa Twego Syna umiłowanego, 
Który w nocy gdy został wydany, wziął chleb, błogosławił, dzięki czynił, 
łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszys
cy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją 
pamiątkę.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich, błogosławił, dzięki czynił i podał 
swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, Ten kelich 
jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która za was jest przelewana 
na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka Tajemnica Wiary.
L. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, 
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

( A n a m n e z a )
P/A. Przeto, Panie, sprawujemy dzisiaj pamiątkę naszego zbawienia: 
wspominamy narodzenie i życie Twego Syna pośród nas, Jego chrzest 
dokonany przez Jana, Jego Ostatnią Wieczerzę z Apostołami, Jego śmierć 
i zstąpienie do Królestwa śmierci, głosimy Jego zmartwychwstanie i Jego 
wstąpienie w chwale do nieba, gdzie jest naszym Arcykapłanem i orę
duje za nami oraz oczekujemy Jego chwalebnego powrotu. Zjednoczeni 
w kapłaństwie Chrystusa ofiarujemy Tobie tę pamiątkę: wspomnij ofiarę 
Twego Syna i udziel wszystkim błogosławieństwa Jego zbawczego dzieła. 
L. Maranatha, Alleluja.

( E p i k l e z a  II)
P/A. Wejrzyj, Panie, na tę Eucharystię, którą sam dałeś swemu Koś
ciołowi, przyjmij ją, jak przyjąłeś ofiarę Twego Syna, przez którą po
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jednałeś nas z sobą. Kiedy będziemy spożywać Jego Ciało i Jego Krew, 
napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy stali się jednym Ciałem i jednym 
Duchem w Chrystusie, żywą ofiarą ku Twojej chwale.
L u  O Duchu Święty, zstąp na nas, 
napełnij nas Swymi łaskami.

( K o m e m o r a c j a )
A. Prowadź nas do święta radości, przygotowanej dla całego ludu przed 
Twoim Obliczem, wraz z błogosławioną Dziewicą Marią, z patriarchami 
i prorokami, z-apostołami i męczennikami (...) i ze wszystkimi świętymi, 
którzy żyli w przyjaźni ż Tobą. Z nimi śpiewamy Twoją chwałę i ocze
kujemy radości Twego Królestwa, gdzie z całym stworzeniem wyzwolo
nym z grzechu i śmierci, będziemy wysławiać Ciebie przez Chrystusa 
Pana naszego.
L. Maranatha, Alleluja!

( Z a k o ń c z e n i e )
P. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze 
wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka część i chwała, przez 
wszystkie wieki wieków.
L. Amen.

( M o d l i t w a  p a ń s k a )

A. Zjednoczeni w jednym Duchu Świętym i w jednym Ciele Chrystusa 
przez jeden chrzest, ośmielamy się z zaufaniem mówić modlitwę dzieci 
Bożych:
L. Ojcze nasz (...).

( Po k ó j )

A. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój zosta
wiam wam, pokój mój wam daję, nie zważaj na nasze grzechy, ale na 
wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem 
i prowadź ku pełnej jedności Twego Królestwa, przez wszystkie wieki 
wieków.
L. Amen.
P. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
L. I z duchem twoim.
P. Przekażmy sobie znak pojednania i pokoju.
Zgromadzeni przekazują swoim sąsiadom pozdrowienie mówiąc na przy
kład: Pokój niech będzie z tobą.

( Ł a m a n i e )
P. Chleb, który łamiemy jest komunią Ciała Chrystusa.
Kielich błogosławieństwa dla którego składamy dziękczynienie jest ko
munią Krwi Chrystusa.

( A g n u s  De i )
Ch. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
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( K o m u n i a )
Wierni podchodzą do miejsc, gdzie jest rozdzielana komunia.
Podczas komunii chór i zgromadzenie śpiewają na przemian pieśni.

( D z i ę k c z y n i e n i e )
A. W pokoju do Pana módlmy się:
Składamy Tobie dziękczynienie, Boże, który napełniłeś nas Twoimi do
brami, za piękno ziemi i morza, za bogactwo gór, równin i rzek, za śpiew 
ptaków i czar kwiatów. Sławimy Ciebie za te wspaniałe dary i prosimy, 
abyśmy mieli moc zachowania ich dla naszego potomstwa. Pozwól nam 
wzrastać dalej w radości Twego wspaniałego dzieła stworzenia. Zakoszto
waliśmy przedsmaku uczty Twego Królestwa, pozwól więc, abyśmy wszy
scy razem stali się uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości, przez 
Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, Który z Tobą żyje i kró
luje w jedności Ducha Świętego, jeden Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków.
L. Amen.

( H y m n  f i n a l n y )  

( R o z e s ł a n i e  i b ł o g o s ł a w i e ń s t w o )

P. Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił, 
kto pożywa ten chleb nie umrze na wieki.
Idźcie w pokoju i służcie Panu.
L. Bogu niech będą dzięki.
P. Niech was błogosławi i strzeże.
Niech Pan objawi wam swoje jaśniejsze Oblicze i obdarzy swoją łaską. 
Niech Pan wejrzy na was i obdarzy pokojem.
L. Amen.

( Śp i ew)

Skróty:

P — Przewodniczący 
W — Wszyscy 
L — Lud
A — Asystujący duchowny 
Ch — Chór

)
Tłum. ks. Henryk Paprocki



Ö8 DfcKRfeT O feKUMfeNlZMIfc

DEKRET O EKUMENIZMIE 
n  SOBORU WATYKAŃSKIEGO

Pod koniec trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego, 21 listopada 1964 r., przy
jęto olbrzymią większością głosów tekst o szczególnym znaczeniu dla ruchu ekume
nicznego — „Dekret o Ekumenizmie”. Dyskutowano nad nim przez długi czas i wie
lokrotnie poddawano go rewizji podczas drugiej i trzeciej sesji. W tekście tym So
bór dokładnie sformułował swoje rozumienie istoty ruchu ekumenicznego. Oznaczał 
on poważną korektę dotychczasowej negatywnej postawy Kościoła katolickiego 
wobec ruchu ekumenicznego. Papież Pius XII zabraniał teologom katolickim udzia
łu w zgromadzeniach ogólnych Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie (1948) 
i Evanston (1954) nawet w charakterze prywatnym. Natomiast II Sobór Watykański 
nie tylko zalecał katolikom udział w ruchu ekumenicznym, lecz wręcz zobowiązy
wał ich do tego. „Dekret o Ekumenizmie” uznaje elementy życia Kościoła poza Koś
ciołem katolickim. W dokumencie tym znajdują się stwierdzenia tego typu: ruch 
ekumeniczny rozwija się pod działaniem samego Ducha Świętego (punkty 1, 3 i 4); 
przez chrzest członkowie innych Kościołów pozostają w jakiejś, choć niedoskonałej, 
wspólnocie ze społecznością Kościoła katolickiego (3); wspólna modlitwa jest właś
ciwym podkreśleniem więzów, które dotąd łączą katolików z braćmi odłączonymi (8); 
pożyteczne są dyskusje teologiczne, wychodzące z zasady równouprawnienia partne
rów (9). Co więcej, dokument zwraca się do braci odłączonych z prośbą o wybacze
nie wykroczeń przeciw jedności. Katolickie zasady ekumenizmu wyłożono najprecy
zyjniej w czwartym punkcie.

W dwudziestą rocznicę ogłoszenia „Dekretu o Ekumenizmie” postanowiliśmy opu
blikować jego pełny tekst. Podejmując tę decyzję, kierowaliśmy się przekonaniem, 
że ten ważny dla spraw ekumenii, a dziś tak trudno dostępny dokument winien 
być studiowany przez wszystkich, którym leży na sercu współpraca i zbliżenie 
chrześcijan różnych tradycji (Redakcja).

WSTĘP

1. Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świę
tego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków dla przywrócenia 
jedności wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan założył jedy
ny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec 
ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszy
scy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania 
i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. 
Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem 
dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Wszakże Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje tego, co 
nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę w roz
dzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotę za zjednoczeniem. 
Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie, a także pod tchnie
niem łaski Ducha Świętego wśród naszych braci odłączonych powstał 
i z dnia na dzień zatacza coraz szersze kręgi ruch zmierzający do przy
wrócenia jedności wszystkich chrześcijan. W tym ruchu ku jedności, któ
ry zwie się ruchem ekumenicznym, uczestniczą ci, którzy wzywają Boga 
w Trójcy Jedynego, a Jezusa wyznają Panem i Zbawcą; i to nie tylko 
każdy z osobna, lecz także wspólnie w społecznościach, w których Ewan
gelię usłyszeli i o których każdy mówi, że to jego własny i Boży Kościół*
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Prawie wszyscy jednak, chociaż w różny sposób, tęsknią za jednym i wi
dzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę powszechny i miał 
posłannictwo do całego świata, aby ten świat zwrócił się do Ewangelii 
i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą.

Obecny przeto święty Sobór, rozważając to wszystko z radością, po 
ogłoszeniu nauki o Kościele, wiedziony tęsknotą za przywróceniem jed
ności między wszystkimi uczniami Chrystusa, pragnie przedłożyć wszyst
kim katolikom środki, drogi i sposoby, przy pomocy których mogliby 
sami odpowiedzieć temu wezwaniu Bożemu i łasce.

ROZDZIAŁ I

Katolickie zasady ekumenizmu

2. W tym okazała się miłość Boża ku nam, że Bóg Ojciec zesłał na 
świat Syna swego jednorodzonego, by stawszy się człowiekiem odrodził 
przez odkupienie cały rodzaj ludzki i zgromadził go w jedno. Syn Boży, 
zanim ofiarował sam siebie na ołtarzu krzyża jako niepokalaną hostię, 
modlił się do Ojca za wierzących: Aby wszyscy byli jedno, jako ty, Ojcze, 
we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, 
żeś ty mnie posłał (J 17, 21), a w Kościele swoim ustanowił przedziwny 
Sakrament Eucharystii, który oznacza i sprawia jedność Kościoła. Uczniom 
swoim dał nowe przykazanie wzajemnej miłości i przyrzekł Ducha Po
cieszyciela, żeby został z nimi na zawsze jako Pan i Ożywiciel.

A Pan Jezus ukrzyżowany i uwielbiony wylał przyobiecanego Ducha, 
przez którego lud Nowego Przymierza, będący Kościołem, wezwał oraz 
zgromadził w jedność wiary, nadziei i miłości, jak naucza apostoł: Jed
no ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwa
nia loaszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4, 4—5). Albo
wiem wszyscy, którzyście zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliś
cie się w Chrystusa (...) Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie 
Jezusie (Gal 3, 27—28). Duch Święty, który mieszka w wierzących i na
pełnia cały Kościół oraz nim kieruje, jest sprawcą tej dziwnej wspólno
ty wiernych i tak dogłębnie wszystkich zespala w Chrystusie, iż jest za
sadą jedności Kościoła. On dokonuje rozdawnictwa łask i posług uboga
cając Kościół Jezusa Chrystusa w przeróżne dary ku doskonaleniu świę
tych w dziele posługiwania, ku budowaniu Ciała Chrystusowego (Ef 4,12).

Celem tedy utwierdzenia tego świętego Kościoła swego po całym świę
cie aż do skończenia wieków powierzył kolegium dwunastu władzę nau
czania, rządzenia i uświęcania. Spośród nich wybrał Piotra, na którym 
po wyznaniu wiary postanowił zbudować Kościół swój: jemu przyobiecał 
klucze królestwa niebieskiego, a po oświadczeniu miłości ku sobie zlecił 
mu umacnianie wszystkich owiec w wierze i pasienie ich w doskonałej 
jedności, z tym że sam Jezus Chrystus pozostaje na zawsze kamieniem 
węgielnym.i pasterzem dusz naszych.

Jezus Chrystus chce, by za sprawą Ducha Świętego lud Jego pomna
żał się przez to, że apostołowie oraz ich następcy, czyli biskupi z następ
cą Piotra na czele, wiernie głoszą ewangelię, i przez udzielanie sakramen
tów oraz pełne miłości rządy. Sam też sprawia, że społeczność Jego jed
noczy się coraz doskonalej w wyznawaniu jednej wiary, we wspólnym 
spełnianiu kultu Bożego oraz w braterskiej zgodzie rodziny Bożej.
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Tak to Kościół, jedyna trzoda Boża, jako znak podniesiony między na
rodami, podając Ewaneglię pokoju całemu rodzajowi ludzkiemu, piel
grzymuje w nadziei aż do wyznaczonego w górnej ojczyźnie kresu.

Na tym polega święta tajemnica jedności Kościoła w Chrystusie i przez 
Chrystusa, gdzie Duch Święty jest sprawcą różnorodnych darów. Naj
ważniejszym wzorem i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga 
Ojca i Syna w Duchu Świętym i w Troistości Osób.

3. W tym jednym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku 
powstały pewne rozłamy, które apostoł surowo karci jako godne potępie
nia. W następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a nie
małe Społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty (communio) z Koś
ciołem katolickim, często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony. 
Tych zaś, którzy obecnie rodzą się w takich Społecznościach i przepaja- 
ją się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o grzech odłączenia. A 
Kościół katolicki otacza ich braterskim szacunkiem i miłością. Ci prze
cież, co wierzą w Chrystusa i otrzymali ważnie chrzest, pozostają w ja
kiejś, choć niedoskonałej wspólnocie (communio) ze społecznością Koś
cioła katolickiego. Faktem jest, że z powodu rozbieżności utrzymujących 
się w różnej formie między nimi a Kościołem katolickim, czy to w spra
wach doktryny, a niekiedy też zasad karności, czy odnośnie do struktury 
Kościoła, pełna łączność (communio) kościelna napotyka niemało prze
szkód, częstokroć bardzo poważnych, które przełamać usiłuje ruch eku
meniczny. Pomimo to usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do 
Ciała Chrystusa, dlatego też zdobi ich należne im imię chrześcijańskie, 
a synowie Kościoła katolickiego słusznie ich uważają za braci w Panu.

Ponadto wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem wziętym 
sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre i to liczne i znamienite mogą 
istnieć poza widocznym obrębem Kościoła katolickiego: spisane słowo 
Boże, życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary 
Ducha Świętego oraz widzialne elementy: wszystko to, co pochodzi od 
Chrystusa i do Niego prowadzi, należy słusznie do jedynego Kościoła 
Chrystusowego.

Nasi bracia odłączeni sprawują wiele chrześcijańskich obrzędów, któ
re — zależnie od różnych warunków każdego Kościoła lub Wspólnoty — 
niewątpliwie mogą w rozmaity sposób wzbudzić rzeczywiście życie łaski 
i którym trzeba przyznać zdolność otwierania wstępu do społeczności 
zbawienia.

Same te Kościoły i odłączone Wspqlnoty, choć w naszym przekonaniu 
podlegają brakom, wcale nie są pozbawione znaczenia i wagi w tajem
nicy zbawienia. Duch Chrystusa nie wzbrania się przecież posługiwać 
nimi jako środkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pełni łaski 
i prawdy, powierzonej Kościołowi katolickiemu.

Mimo to odłączeni od nas bracia, pojedynczo lub w swoich Kościołach 
czy Wspólnotach, nie cieszą się tą jednością, jakiej Jezus Chrystus chciał 
użyczyć hojnie tym wszystkim, których odrodził i jako jedno ciało obda
rzył nowym życiem, a którą oznajmia Pismo św. i czcigodna Tradycja 
Kościoła. Pełnię bowiem zbawczych środków osiągnąć można jedynie w 
katolickim Kościele Chrystusowym, który stanowi powszechną pomoc do 
zbawienia. Wierzymy mianowicie, że jednemu kolegium apostolskiemu, 
któremu przewodzi Piotr, powierzył Pan wszystkie dobra Nowego Przy
mierza celem utworzenia jedności Ciała Chrystusowego na ziemi, z któ
rym powinni zjednoczyć się całkowicie wszyscy, już w jakiś sposób przy
należący do ludu Bożego. Lud ten wprawdzie podczas swojej ziemskiej
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wędrówki nie przestaje podlegać grzechowi w członkach swoich, ale mi
mo to wzrasta w Chrystusie, a Bóg wiedzie go łaskawie wedle swoich 
tajemnych planów aż do radosnego zdobycia całej pełni wiecznej chwały 
w niebieskim Jeruzalem.

4. Ponieważ dziś w bardzo wielu stronach świata pod tchnieniem łaski 
Ducha Świętego czyni się tyle wysiłków przez modlitwę, słowo i działal
ność, by przybliżyć się do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus, 
obecny Sobór Święty zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickie
go, by rozeznając znaki czasu pilnie uczestniczyli w dziele ekumenicz
nym.

Przez „ruch ekumeniczny” rozumie się działalność oraz przedsięwzię
cia zmierzające do jedności chrześcijan, zależnie od różnych potrzeb Koś
cioła i warunków chwili, jak np.: najpierw wszelkie wysiłki celem usu
nięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawiedliwości i prawdy 
nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a stąd utrud
niały wzajemne stosunki z nimi; następnie „dialog” podjęty między od
powiednio wykształconymi rzeczoznawcami na zebraniach chrześcijan 
z różnych Kościołów czy Wspólnot, zorganizowanych w duchu religij
nym, w czasie którego to dialogu każdy wyjaśnia głębiej naukę swej 
wspólnoty i podaje przejrzyście jej znamienne rysy. Przez taki bowiem 
dialog uzyskują wszyscy bliższe prawdy poznanie doktryny oraz życia 
jednej i drugiej Wspólnoty i bardziej bezstronną ocenę; wtedy też te 
Wspólnoty osiągają pełniejszą współpracę we wszystkich zadaniach, któ
re dla wspólnego dobra stawia przed nimi sumienie chrześcijańskie, i gro
madzą się, gdzie tylko się godzi na jednomyślną modlitwę. Wszyscy wresz
cie obliczają się ze swej wierności wobec woli Chrystusa co do Kościoła 
i jak należy biorą się rzetelnie do dzieła odnowy i reformy.

Gdy wierni Kościoła katolickiego czynią to wszystko rozsądnie i wy
trwale pod okiem swych pasterzy, wnoszą swój wkład dla dobra sprawie
dliwości i prawdy, zgodnej współpracy, ducha braterstwa i zjednoczenia, 
żeby tą drogą powoli po przełamaniu przeszkód utrudniających doskona
łą więź (communio) kościelną, wszyscy chrześcijanie skupili się w jed
nym sprawowaniu Eucharystii w jedność jednego i jedynego Kościoła, 
której Chrystus od początku użyczył swemu Kościołowi; wierzymy, że ta 
jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy, że z dniem 
każdym wzrasta aż do skończenia wieków.

Jest rzeczą oczywistą, że sprawa przygotowania i pojednania tych jed
nostek, które pragną pełnej więzi (communio) katolickiej, różni się istot
nie od ekumenicznych przedsięwzięć; nie ma tu jednak żadnej sprzecz
ności, ponieważ jedno i drugie zależy od przedziwnych zrządzeń Bożych.

Wierni Kościoła katolickiego powinni bez wątpienia w pracy ekume
nicznej troszczyć się o odłączonych braci, modląc się za nich, użyczając 
im wiadomości o sprawach Kościoła i pierwsi powinni wychodzić im na
przeciw. Przede wszystkim zaś winni sami baczniej i szczerze wziąć pod 
uwagę to, co trzeba w samej rodzinie katolickiej odnowić i przeprowa
dzić, by jej życie wierniej i wyraźniej dawało świadectwo o tym, czego 
Chrystus nauczał i co ustanowił, a apostołowie nam przekazali.

Mimo, że Kościół katolicki wzbogacony został wszelką prawdą obja
wioną przez Boga i wszelkimi środkami łaski, to jednak jego członko
wie nie żyją pełnią gorliwości w oparciu o nie, jakby to należało, tak że 
oblicze Kościoła za mało świeci braciom od nas odłączonym i całemu świa
tu, a wzrost królestwa Bożego ulega opóźnieniu. Wobec tego wszyscy ka
tolicy powinni dążyć do chrześcijańskiej doskonałości, a każdy — zależnie
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od swego stanu — ma dokładać starań, by Kościół nosząc w swym ciele 
Jezusowe uniżenie i umartwienie oczyszczał się z dnia na dzień i odna
wiał, aż stanie się dla Chrystusa pełen chwały, bez skazy i bez zmar
szczki.

Strzegąc jedności w rzeczach koniecznych niech wszyscy zachowają 
w Kościele należną wolność, stosownie do zleconych sobie zadań, zarów
no w różnych formach życia duchowego i karności, jak też w rozmaitości 
obrzędów liturgicznych, owszem, nawet w teologicznym opracowaniu ob
jawionej prawdy; we wszystkim zaś niech pielęgnują miłość w ten spo
sób działając sami będą z każdym dniem coraz pełniej objawiać w całym 
tego słowa znaczeniu katolickość, a zarazem i apostolskość Kościoła.

Z drugiej strony muszą katolicy z radością uznać i ocenić dobra na
prawdę chrześcijańskie płynące ze wspólnej ojcowizny, które się znajdują 
u braci od nas odłączonych. Słuszną i zbawienną jest rzeczą uznać Chry
stusowe bogactwa i cnotliwe postępowanie w życiu drugich, którzy dają 
świadectwo Chrystusowi, czasem aż do przelania krwi. Bóg bowiem w 
swych dziełach jest zawsze podziwu godny i należy Go w nich podziwiać.

Nie można też przeoczyć faktu, że cokolwiek sprawia łaska Ducha 
Świętego w odłączonych braciach, może również nam posłużyć ku zbudo
waniu. Wszystko, co szczerze chrześcijańskie, nigdy nie stoi w sprzecz
ności z prawdziwymi dobrami wiary, owszem, zawsze może posłużyć ku 
doskonalszemu wniknięciu w samą tajemnicę Chrystusa i Kościoła.

Rozbicie między chrześcijanami jest jednak dla Kościoła zaporą na 
drodze do urzeczywistnienia właściwej mu pełni katolickości w tych dzie
ciach, które przez chrzest wprawdzie do niego przynależą, ale odłączyły 
się od pełnej wspólnoty (communio) z nim. Owszem, nawet samemu Koś
ciołowi utrudnia to w konkretnym życiu uwypuklenie pełni katolickości 
pod każdym względem.

Obecny święty Sobór z radością dostrzega, że nieustannie wzrasta 
udział wiernych Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym, i zaleca 
biskupom na całym świecie, by go odpowiednio popierali i roztropnie nim 
kierowali.

ROZDZIAŁ II

Wprowadzenie ekumenizmu w życie

5. O odnowienie jedności troszczyć się ma cały Kościół, zarówno wier
ni jak i ich pasterze, każdy wedle własnych sił, czy to w codziennym ży
ciu chrześcijańskim, czy też w badaniach teologicznych i historycznych. 
To staranie ujawnia już poniekąd istniejącą między chrzęścijanami bra
terską łączność i prowadzi wedle Bożej łaskawości do pełnej i doskona
łej jedności.

6. Powód ruchów w stronę jedności tkwi niewątpliwie w tym, że 
każda odnowa Kościoła z istoty swej polega na wzroście wierności jego 
powołaniu. Do pielgrzymującego Kościoła kieruje Chrystus wołanie o 
nieustanną reformę, której Kościół, rozpatrywany jako ziemska i ludz
ka instytucja, wciąż potrzebuje. Czyli że trzeba w porę odnowić w rze
telny i właściwy sposób to, co nie dość pilnie w danych okolicznościach 
i czasie było przestrzegane w dziedzinie zasad obyczajowych, kościelnego 
ustawodawstwa czy sposobu wyrażania doktryny, który należy stanowczo 
odróżnić od samego depozytu wiary.
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Ta właśnie odnowa ma wybitnie ekumeniczne znaczenie. Różnorod
ne zaś przejawy życia kościelnego, poprzez które urzeczywistnia się już 
ta odnowa — jak np. ruch biblijny i liturgiczny, głoszenie słowa Bożego, 
nauczanie katechizmu, apostolstwo świeckich, nowe formy życia zakon
nego, duchowość małżeństwa, naukę i działalność społeczną Kościoła — 
należy uznać za rękojmię i swego rodzaju zapowiedź, wróżącą ekumeniz
mowi dalszy szczęśliwy rozwój.

7. Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany. 
Bo z nowości ducha przecież, z zaparcia się samego siebie i nieskrępowa
nego wylania miłości rodzą się i dojrzewają pragnienia jedności. Musimy 
więc wypraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umartwienia, po
kory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspaniałomyślności w 
stosunku do drugich. Proszą was tedy — powiada apostoł narodów — ja, 
więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do któ
rego wezwani jesteście, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością 
znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha, 
złączeni wezłem pokoju (Ef 4, 1—3). Ta zachęta dotyczy głównie tych, 
którzy otrzymali święcenia kapłańskie w tym celu, by dalej podtrzymy
wać posłannictwo Chrystusa, który do nas nie przyszedł, by mu służono, 
lecz żeby służyć (Mt 20, 28).

Również i do wykroczeń przeciw jedności odnosi się świadectwo św. 
Jana: Jeślibyśmy powiedzieli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą Go czynimy 
i nie masz w nas słowa Jego (1 J 1, 10). Z pokorną więc prośbą zwraca
my się do Boga i do odłączonych braci o wybaczenie, jako i my odpuszcza
my naszym winowajcom.

Niech pamiętają wszyscy wyznawcy Chrystusa, że tym lepiej posuwają 
naprzód sprawę jedności chrześcijan, a nawet ją realizują, im bardziej 
nieskazitelne usiłują wieść życie w duchu Ewangelii. Im mocniejszą wię- 
zią będą zespoleni z Ojcem Słowem i Duchem, tym głębiej i łatwiej po
trafią pomnażać wzajemne braterstwo.

8. To nawrócenie serca i świętość życia łącznie z publicznymi i pry
watnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy uznać za duszę całego 
ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać ekumenizmem ducho
wym.

Katolicy bowiem mają zwyczaj często się schodzić na tę modlitwę 
o Jedność Kościoła, którą sam Zbawiciel w przeddzień swej śmierci go
rąco wznosił do swego Ojca: Aby wszyscy byli jedno (J 17, 21).

W pewnych specjalnych okolicznościach, takich jak zapowiedziane 
modły „o jedność”, oraz na zebraniach ekumenicznych, dopuszczalne jest, 
nawet pożądane zespolenie katolików z braćmi odłączonymi w modlitwie. 
Taka wspólna prośba jest zapewne nader skutecznym środkiem upro
szenia łaski jedności i właściwym podkreśleniem więzów, które dotąd 
łączą katolików z braćmi odłączonymi: Gdzie bowiem dwaj albo trzej są 
zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich (Mt 18, 20).

Nie można wszakże uznać współudziału w świętych czynnościach 
(comunicatio in sacńs) za środek, który bez zastrzeżeń należałoby stoso
wać dla przywrócenia jedności chrześcijan. Współudział ten szczególnie 
zawisł od dwóch zasad: od konieczności zaznaczenia jedności Kościoła 
od uczestnictwa w środkach łaski. Wzgląd na zaznaczenie jedności Koś
cioła najczęściej wzbrania współudziału. Łaska, o którą należy zabiegać, 
niekiedy czyni go wskazanym. O konkretnym sposobie postępowania, 
z uwzględnieniem wszelkich okoliczności czasu, miejsca i osób niech roz
tropnie zdecyduje miejscowy biskup, chyba że co innego zarządzi kon
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ferencja episkopatu w oparciu o własne wytyczne, bądź też Stolica 
Święta.

9. Należy się zapoznać z duchem braci odłączonych. Nieodzowne jest 
do tego studium, które trzeba podejmować zgodnie z prawdą i życzliwie. 
Katolicy należycie przygotowani muszą zdobyć lepszą znajomość doktry
ny i historii, życia duchowego i kultowego, psychologii religijnej oraz kul
tury właściwej braciom. Do osiągnięcia tego wielce są pomocne zebra
nia, z udziałem obu stron, dla omówienia głównie kwestii teologicznych, 
gdzie by każdy występował jako równy wśród równych, byle tylko ich 
uczestnicy, pozostający pod nadzorem biskupów, byli naprawdę rzeczo
znawcami. Przez taki dialog ujawni się wyraźniej rzeczywisty stan Koś
cioła katolickiego. Na tej drodze da się lepiej poznać poglądy braci od
łączonych i w odpowiedniejszy sposób wyłożyć im naszą wiaręi

10. Naukę świętej teologii oraz innych dziedzin, zwłaszcza historycz
nych, należy podawać również w aspekcie ekumenicznym, by coraz do
kładniej odpowiadała faktycznemu stanowi rzeczy.

Bardzo jest bowiem ważne, by przyszli duszpasterze i kapłani opano
wali teologię w ten sposób ściśle opracowaną a nie polemicznie, przede 
wszystkim gdy chodzi i o sprawy dotyczące stosunku braci odłączonych 
od Kościoła katolickiego.

Bo przecież od urobienia kapłanów zależy jak najbardziej niezbędne 
wychowanie i urobienie duchowe wiernych oraz zakonników.

Również katolicy, oddający się pracy misyjnej na tych samych tery
toriach co inni chrześcijanie, dziś szczególnie muszą się zapoznać z za
gadnieniami i osiągnięciami, które w ich pracy apostolskiej wypływają 
z ekumenizmu.

11. Sposób formułowania wiary katolickiej żadną miarą nie powinien 
stać się przeszkodą w dialogu z braćmi. Całą i nieskazitelną doktrynę 
trzeba przedstawić jasno. Nic nie jest tak obce ekumenizmowi, jak fał
szywy irenizm, który przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przy
ciemnia jej właściwy i pewny sens.

Równocześnie trzeba dogłębniej i prościej wyjaśnić wiarę katolicką, 
w taki sposób i w takim stylu, by i bracia odłączeni mogli ją należycie 
zrozumieć.

Nadto w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem 
z braćmi odłączonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, 
a trzymają się ściśle nauki Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem 
prawdy oraz odznaczać się nastawieniem pełnym miłości i pokory. Przy 
zestawieniu doktryn niech pamiętają o istnieniu porządku czy „hierar- 
chii” prawd w nauce katolickiej, ponieważ różne jest ich powiązanie z 
zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańskiej. W ten sposób utoruje 
się drogę, która dzięki temu bratniemu współzawodnictwu pobudzi wszy
stkich do głębszego poznania i jaśniejszego ukazania niedościgłych bo
gactw Chrystusowych.

12. W obliczu wszystkich narodów niech wszyscy chrześcijanie wyzna
ją wiarę w Jednego i Troistego Boga, we Wcielonego Syna Bożego, na
szego Pana i Zbawiciela, a wspólnym wysiłkiem we wzajemnym szacun
ku niech dają świadectwo naszej nadziei, która nie zawodzi.

Ponieważ w dzisiejszych czasach na szeroką skalę organizuje się współ
pracę w dziedzinie społecznej, wszyscy ludzie powołani są do wspólnego 
wysiłku, szczególnie zaś ci, którzy wierzą w Boga, przede wszystkim zaś 
wszyscy chrześcijanie jako naznaczeni imieniem Chrystusa. Współprac« 
wszystkich chrześcijan w żywy sposób wyraża to zespolenie, które ich
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wzajem łączy i to w pełniejszym świetle stawia oblicze Chrystusa Sługi. 
Współpraca ta zapoczątkowana już wśród pokaźnej liczby narodów, musi 
się coraz więcej udoskonalać w tych zwłaszcza krajach, które znajdują 
się na drodze do rozwoju społecznego i technologicznego, a to przez do
cenianie godności osoby ludzkiej, popieranie dobra pokoju, stosowanie 
Ewangelii do życia społecznego, rozwój wiedzy i sztuki w duchu chrześ
cijańskim czy też stosowanie wszelkich środków zaradczych przeciw nie
dostatkom naszego wieku, takim jak głód i klęski, analfabetyzm i nędza, 
brak mieszkań i nierówny podział dóbr. Dzięki tej współpracy wszyscy 
wierzący w Chrystusa łatwo mogą się nauczyć jak można nawzajem le
piej się poznać i wyżej cenić oraz utorować drogę do jedności chrześcijan.

ROZDZIAŁ III

Kościoły i Wspólnoty Kościelne odłączone od Rzymskiej Stolicy
Apostolskiej

13. Oczy swoje zwracamy na dwie zasadnicze kategorie rozłamów go
dzących w całość nieszytej szaty Chrystusowej.

Pierwsze rozłamy miały miejsce na Wschodzie, czy to na tle zaprze
czenia orzeczeniom dogmatycznym Soborów Efeskiego i Chalcedońskiego, 
czy też w późniejszym okresie na skutek rozerwania wspólnoty (commu
nio) między wschodnimi patriarchatami a Stolicą Rzymską.

Inne rozłamy miały miejsce ponad czterysta lat później na Zachodzie 
w następstwie zdarzeń określanych powszechnie nazwą reformacji. Wsku
tek tego liczne wspólnoty narodowe czy wyznaniowe odłączyły się od 
Stolicy Apostolskiej Rzymskiej. Wśród tych, w których nieprzerwanie 
trwają w pewnej mierze tradycje i formy ustrojowe katolickie, szczegól
ne miejsce zajmuje Wspólnota anglikańska.

Te różne rozłamy bardzo się między sobą różnią nie tyle ze względu na 
powstanie, miejsce i czas, ile przede wszystkim w istotnych i doniosłych 
zagadnieniach, dotyczących wiary i struktury Kościoła.

Wobec tego ten Święty Sobór nie lekceważąc odmiennego położenia 
różnych Wspólnot chrześcijańskich i nie przeoczając ocalałych wbrew 
rozdziałowi powiązań między nimi, postanowił przedłożyć następujące 
uwagi, mające na celu rozważne prowadzenie działalności ekumenicznej.

1. Uwagi dotyczące szczególnie Kościołów Wschodnich

14. Kościoły Wschodu i Zachodu przez szereg wieków kroczyły swą 
własną drogą, złączone jednak wspólnotą wiary i życia sakramentalnego, 
a jeśli wyłaniały się nieporozumienia między nimi co do wiary czy kar
ności kościelnej (disciplina), miarkowała je Stolica Rzymska za obopólną 
zgodą. Święty Sobór z radością obok innych doniosłych spraw przypo
mina fakt, że na Wschodzie istnieje w żywotnym stanie wiele partykular
nych, czyli lokalnych Kościołów, wśród których czołowe miejsce zajmują 
Kościoły patriarchalne, a pewna ilość szczyci się pochodzeniem od sa
mych apostołów. Toteż u wschodnich chrześcijan wybijała się na czoło 
i wciąż wybija usilna troska o zachowanie tych ścisłych związków brat
nich we wspólnocie wiary i miłości, które powinny ujawniać swą żywot
ność w stosunkach między Kościołami lokalnymi, jak między siostrami.

Podobnie nie można pominąć faktu, że Kościoły wschodnie od samego 
powstania posiadają skarb, z którego wiele zapożyczył Kościół zachodni 
w zakresie liturgii, duchowej tradycji i porządku prawnego. Nie należy
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też nie doceniać tej prawdy, że podstawowe dogmaty chrześcijańskiej 
wiary o Trójcy Świętej i o Słowie Bożym, które przyjęło ciało z Maryi 
Dziewicy, określono na Soborach powszechnych, które odbyły się na 
Wschodzie. Kościoły te wiele przecierpiały i wciąż cierpią dla zachowania 
tej wiary.

Przekazaną tedy przez apostołów spuściznę przyjmowano w różnej po
staci i w różny sposób, a potem od zarania Kościoła tu czy tam różnie 
ją wyjaśniano, zależnie od różnicy mentalności i warunków życia. To 
wszystko, nie mówiąc już o przyczynach zewnętrznych, dało powód do 
rozłamów, spowodowanych też brakiem wzajemnego zrozumienia i mi
łości.

Wobec tego święty Sobór zachęca wszystkich, zwłaszcza tych, którzy 
pieczołowicie zabiegają o przywrócenie pełnego zjednoczenia Kościołów 
Wschodnich z Kościołem katolickim, by należycie wzięli pod uwagę te 
specjalne warunki powstania i rozwoju Kościołów Wschodnich oraz cha
rakter stosunków między nimi a Stolicą Rzymską przed podziałem, a rów
nież by urobili sobie słuszny osąd tego wszystkiego. Dokładne zastoso
wanie się do tego przyczyni się niezmiernie do zamierzonego dialogu.

15. Powszechnie również wiadomo, z jakim przywiązaniem chrześcija
nie wschodni sprawują liturgiczne obrzędy, przede wszystkim obrzęd 
eucharystyczny, źródło życia Kościoła i zadatek przyszłej chwały: przez 
niego wierni złączeni z biskupem, mający dostęp do Boga Ojca przez Sy
na, Słowo Wcielone, umęczone i uwielbione, oraz w szczodrobliwości Du
cha Świętego dostępują zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą, stawszy 
się uczestnikami Bożej natury (2 P 1, 4). Dlatego przez sprawowanie Eu
charystii Pańskiej w tych poszczególnych Kościołach buduje się > roz
rasta Kościół Boży, a przez koncelebrację przejawia się ich wspólnota 
(communio).

W tym liturgicznym kulcie chrześcijanie wschodni wysławiają prze
pięknymi hymnami Maryję zawsze Dziewicę, którą Sobór powszechny 
w Efezie uroczyście ogłosił Najświętszą Boga Rodzicielką, by rzeczywiście 
i właściwie uznano, że według Pisma św. Chrystus jest Synem Bożym 
i Synem Człowieczym; czczą nadto wielu świętych, w tym Ojców Koś
cioła powszechnego.

Skoro więc Kościoły te mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakra
menty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eu
charystię, dzięki którym są dotąd z nami złączone najściślejszym węzłem, 
pewien współudział w czynnościach świętych (communicatio in sacris)y 
w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy, jest nie 
tylko możliwy, ale i wskazany.

Na Wschodzie znajdują się także bogate tradycje życia wewnętrznego, 
które w szczególny sposób wyraża zjawisko życia mniszego. Tam prze
cież już od chlubnych czasów Ojców świętych kwitła duchowość mona
styczna, która przeniknęła potem na tereny zachodnie; z niej to jako ze 
swego źródła wzięła początek łacińska koncepcja życia zakonnego, w niej 
niejednokrotnie później znajdowała nowe siły. Toteż jest bardzo wska
zane, by katolicy dużo częściej sięgali po te duchowe bogactwa Ojców 
wschodnich, które wznoszą człowieka całkowicie ku kontemplacji rzeczy 
Bożych.

Niech sobie wszyscy uświadomią, że dla wiernego strzeżenia pełni tra
dycji chrześcijańskiej i dla pojednania chrześcijan wschodnich z zachod
nimi niesłychanej wagi jest zapoznanie się, uszanowanie, poparcie i pod
trzymanie przebogatej spuścizny liturgicznej i ascetycznej Wschodu.
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16. Ponadto Kościoły Wschodu już od samego początku kierowały się 
własnymi normami, ustalonymi przez Ojców Świętych i Sobory, także 
powszechne. Jeżeli więc pewna różnorodność w obyczajach i zwyczajach 
wcale nie stoi na przeszkodzie jedności Kościoła, ale przydaje mu blasku 
i wiele wnosi do spełnienia jego posłannictwa, jak już wyżej wspomnia
no, Sobór święty dla uniknięcia wszelkich wątpliwości oznajmia, że Koś
cioły Wschodu pomne na nieodzowną jedność całego Kościoła mają moż
ność kierowania się własnymi normami (disciplina), jako bardziej zgod
nymi z charakterem swoich wiernych i bardziej przydatnymi dla dobra 
ich dusz. Całkowite przestrzeganie tej tradycyjnej zasady, której nie za
wsze się trzymano, należy do tego, co jest bezwzględnie wymagane jako 
wstępny warunek przywrócenia jedności.

17. Co powiedziano wyżej o uprawnionej różnorodności, wypada rów
nież stwierdzić o odmiennym teologicznym formułowaniu prawd wiary, 
ponieważ na Wschodzie i na Zachodzie do badań nad prawdą objawioną 
stosowano odmienne metody i podejście w celu poznania i wyznawania 
prawd Bożych. Stąd nic dziwnego, że niektóre aspekty objawionych ta
jemnic czasem znajdują stosowniejsze ujęcie i lepsze naświetlenie u jed
nych niż u drugich, tak że trzeba powiedzieć, iż te odmienne sformuło
wania teologiczne nierzadko się raczej wzajem uzupełniają niż, przeciw
stawiają. Gdy chodzi o autentyczne tradycje teologiczne chrześcijan 
wschodnich, to trzeba przyznać, że są one znakomicie zakorzenione w 
Piśmie św., że wspiera je i uwydatnia liturgia, a zasila żywa tradycja 
apostolska oraz pisma Ojców wschodnich i autorów ascetycznych, że 
zmierzają one do właściwego unormowania życia, a nawet do pełnej kon
templacji prawdy^ chrześcijańskiej.

Obecny Sobór 'Święty, składając Bogu dzięki za to, że wielu wschod
nich synów Kościoła katolickiego, strzegących tej ojcowizny i pragną
cych żyć nią wierniej i pełniej, utrzymuje już w pełni łączność z braćmi 
sprzyjającymi tradycji zachodniej, oświadcza, iż ta cała spuścizna du
chowa i liturgiczna, obyczajowa i teologiczna przynależy w swych róż
norodnych tradycjach do pełnej katolickości i apostolskości Kościoła.

18. Po starannym rozpatrzeniu tego wszystkiego obecny święty Sobór 
wznawia oświadczenia poprzednich świętych Soborów oraz papieży, mia
nowicie że do wskrzeszenia i zachowania spójni i jedności nie trzeba na
kładać żadnego ciężaru nad to, co jest konieczne (Dz 15, 28). Wyraża rów
nież usilne pragnienie, by odtąd wszystkie wysiłki zmierzały krok za 
krokiem do jej osiągnięcia przez różne instytucje i formy życia kościel
nego, głównie przez modlitwę i bratni dialog na temat doktryny i palą
cych zadań urzędu pasterskiego w naszych czasach. Podobnie zaleca pa
sterzom i wiernym Kościoła katolickiego ścisłe kontakty z tymi, którzy 
żyją już nie na Wschodzie, ale z dala od ojczyzny, by wzrastała braterska 
współpraca z nimi w duchu miłości, a z wykluczeniem wszelkiego ducha 
sporów i rywalizacji. Jeśli się poprze to dzieło całą duszą, święty Sobór 
ufa, że po usunięciu dzielącej zachodni i wschodni Kościół przegrody 
nastanie w końcu jedno mieszkanie, osadzone mocno na węgielnym ka
mieniu, Jezusie Chrystusie, który z dwojga uczyni jedno.

2. Kościoły i wspólnoty kościelne odłączone na Zachodzie

19. Kościoły i Wspólnoty kościelne, które odłączyły się od Rzymskiej 
Stolicy Apostolskiej w czasie najcięższego bodaj na Zachodzie przełomu,
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zapoczątkowanego u schyłku średniowiecza czy też w późniejszych cza
sach, łączy z Kościołem katolickim szczególny związek i powinowactwo, 
ponieważ lud chrześcijański przez wiele minionych wieków żył we wspól
nym Kościele.

Ponieważ jednak te Kościoły i Wspólnoty kościelne różnią się znacznie 
nie tylko od nas, ale i między sobą odmiennym pochodzeniem, doktryną 
i życiem duchowym, byłoby nader trudno dać ich bezstronny opis, czego 
tutaj nie zamierzamy podejmować.
, Mimo że jeszcze nie wszędzie umocnił się ruch ekumeniczny i prag
nienie pokoju z Kościołem katolickim, ufamy przecież, że stopniowo 
wzrastać będzie u wszystkich zmysł ekumeniczny i wzajemny szacunek.

Trzeba jednak przyznać, że między tymi Kościołami i Wspólnotami a 
Kościołem katolickim istnieją rozbieżności wielkiej wagi, nie tylko na 
podłożu historycznym, socjologicznym, psychologicznym i kulturowym, 
lecz głównie w interpretacji prawdy objawionej. By jednak bez względu 
na te różnice można było łatwiej podjąć dialog ekumeniczny, chcemy w 
dalszym ciągu podkreślić pewne punkty, które mogą i powinny stanowić 
oparcie i podnietę dla tego dialogu.

20. Myśl nasza kieruje się przede wszystkim ku tym chrześcijanom, 
którzy jawnie wyznają Jezusa Chrystusa jako Boga i Pana oraz jedynego 
Pośrednika między Bogiem a ludźmi na chwałę jedynego Boga, Ojca i Sy
na, i Ducha Świętego. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że istnieją 
poważne odchylenia od nauki Kościoła katolickiego, nawet o Chrystu
sie — Wcielonym Słowie Bożym i o dziele odkupienia, a stąd o tajemni
cy i funkcji Kościoła oraz o roli Maryi w dziele zbawienia. Cieszymy się 
jednak, widząc odłączonych braci, skupiających się wokół Chrystusa jako 
źródła i ośrodka Wspólnoty kościelnej. Pożądając zjednoczenia z Chrystu
sem czują się zniewoleni do coraz usilniejszego poszukiwania jedności, 
a nadto do dawania świadectwa swej wierze wobec wszystkich narodów.

21. Rozmiłowanie w Piśmie Świętym oraz cześć czy prawie kult dla 
niego skłania braci naszych do ciągłego i wnikliwego studiowania tych 
świętych kart: Ewangelia bowiem jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego 
wierzącego, najpierw Żyda, a potem Greka (Rz 1, 16).

Przyzywając Ducha Świętego doszukują się w Piśmie świętym Boga 
jako przemawiającego do nich w Chrystusie, zapowiedzianym przez pro
roków, wcielonym dla nas Słowie Bożym. Kontemplują w Piśmie świętym 
życie Chrystusa i to, czego boski Mistrz nauczał i dokonał dla zbawienia 
ludzi, zwłaszcza tajemnice Jego śmierci i zmartwychwstania.

Lecz choć odłączeni od nas chrześcijanie przyznają świętym Księgom 
boską powagę, to jednak mają odmienne od nas zapatrywania — różni 
oczywiście różne — na stosunek Kościoła do Pisma św., w którym wedle 
wiary katolickiej urząd nauczycielski Kościoła zajmuje specjalne miejsce 
w wyjaśnianiu i głoszeniu pisanego słowa Bożego.

Niemniej Pismo św. jest dla owego dialogu znakomitym narzędziem w 
potężnym ręku Bożym do osiągnięcia tej jedności, którą Zbawca wskazu
je wszystkim ludziom.

22. Poprzez sakrament chrztu, ilekroć się go udziela należycie, sto
sownie do Pańskiego ustanowienia, i przyjmuje w odpowiednim usposo
bieniu duszy, człowiek zostaje prawdziwie wcielony w Chrystusa ukrzy
żowanego i uwielbionego i odradza się ku uczestnictwu w życiu Bożym 
wedle owych słów apostoła: We chrzcie zostaliście z nim pogrzebani, w 
nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, który go wskrzesił 
(Kol. 2, 12).
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Wobec tego chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający 
między wszystkimi przezeń odrodzonymi. Wszelako chrzest sam przez się 
jest jedynie pierwszym zaczątkiem, jako że całkowicie zmierza do osiąg
nięcia pełni życia w Chrystusie. Zatem chrzest ma prowadzić do pełnego 
wyznania wiary, do całkowitego wcielenia w zgodną z wolą Chrystusa 
instytucję zbawienia, wreszcie do pełnego wszczepienia w eucharystycz
ną wspólnotę.

Pomimo, że odłączonym od nas Wspólnotom kościelnym brakuje pełnej 
jedności z nami, wypływającej z chrztu, i choć w naszym przekonaniu 
nie przechowały one właściwej i całkowitej rzeczywistości eucharystycz
nego misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa, to jednak 
sprawując w świętej Uczcie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Pań
skiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem i ocze
kują Jego chwalebnego przyjścia. Wobec tego nauka o Uczcie Pańskiej,
0 innych sakramentach i kulcie oraz o posługach Kościoła powinna sta
nowić przedmiot dialogu.

23. Chrześcijański styl życia tych braci zasila się wiarą w Chrystusa, 
a krzepi łaską chrztu i słuchaniem słowa Bożego. Przejawia się zaś w oso
bistej modlitwie, w rozważaniu Pisma św., w życiu chrześcijańskiej ro
dziny, w kulcie sprawowanym przez wspólnotę zbierającą się, aby chwa
lić Boga. Zresztą ich kult zawiera niejeden oczywisty pierwiastek wspól
nej starożytnej liturgii.

Pokładanie wiary w Chrystusie wydaje owoce w postaci uwielbienia
1 dziękczynienia za dobrodziejstwa otrzymane od Boga, dochodzi do tego 
żywe poczucie sprawiedliwości i szczera miłość ku bliźniemu. Ta zaś czyn
na wiara stworzyła pokaźną ilość instytucji dla ulżenia nędzy duchowej 
i materialnej, lepszego wychowania młodzieży, dla stworzenia bardziej 
ludzkich warunków życia społecznego i utrwalenia powszechnego pokoju.

Jakkolwiek więc wielu spośród chrześcijan nie zawsze w ten sam spo
sób pojmuje Ewangelię, w dziedzinie moralnej co katolicy i nie przyj
muje tych samych rozwiązań w trudniejszych zagadnieniach dzisiejszego 
społeczeństwa, to mimo wszystko pragną oni tak jak i my mocno trwać 
przy Chrystusowym słowie jako źródle cnoty chrześcijańskiej i dać po
słuch apostolskiemu nakazowi: Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie 
lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa uczyńcie, dziękując 
przez Niego Bogu Ojcu (Kol 3, 17). Stąd ekumeniczny dialog można za
cząć od moralnego zastosowania Ewangelii.

24. Tak więc po krótkim wyjaśnieniu warunków, dotyczących działal
ności ekumenicznej oraz zasad, jakimi ma się on kierować, z ufnością 
zwracamy oczy w przyszłość. Święty Sobór obecny wzywa wiernych do 
powstrzymania się od wszelkiej lekkomyślności i nierozważnej gorliwoś
ci, które by mogły zaszkodzić prawdziwemu postępowi ku jedności. Ich 
bowiem działalność ekumeniczna nie może być inna jak tylko w pełni 
i szczerze katolicka, czyli wierna prawdzie, którąśmy otrzymali po apo
stołach i ojcach, i zgodna z wiarą zawsze przez Kościół katolicki wyzna
waną, a zarazem zmierzającą do tej pełni, która z woli Pana ma z upły
wem czasu przydawać wzrostu Jego Ciału.

Ten Święty Sobór wyraża naglące życzenie, by poczynania synów Koś
cioła katolickiego zespolone z poczynaniami braci odłączonych posuwały 
się naprzód bez stwarzania jakichkolwiek przeszkód na drogach Opatrz-, 
ności i bez uprzedzeń co do przyszłych podniet Ducha Świętego. Ponad
to stwierdza swą świadomość, że ten święty plan pojednania wszystkich 
chrześcijan w jedności jednego i jedynego Kościoła Chrystusowego prze
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kracza ludzkie siły i zdolności. Toteż nadzieję swą pokłada całkowicie w 
modlitwie Chrystusa za Kościół w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha 
Świętego. A nadzieja nie zawodzi, gdyż miłość Boga rozlana jest w ser
cach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany (Rz 5, 5).

To wszystko, co wyrażone zostało w niniejszym „Dekrecie” w całości 
i w szczególności zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A my, na mo
cy udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apostolskiej wraz z Czcigod
nymi Ojcami w Duchu Świętym to zatwierdzamy, postanawiamy i usta
lamy i te postanowienia soborowe polecamy ogłosić na chwałę Bożą.
W R zym ie , u  Św iętego  Piotra , dnia 21 listopada roku  1964.

Ja, PAWEŁ
Biskup Kościoła Katolickiego
(Następują podpisy Ojców)

Przedruk za „Ut Unum”, wydał Stanisław Celestyn Napiórkowski OFConv., Towa
rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1982.

HARDING MEYER

JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W DUCHU I PRAWDZIE

Jedność Kościoła nie będzie nigdy rezultatem naszej kościelnej umie
jętności prowadzenia rokowań, lecz tylko darem Boga, który otrzymuje
my przez wspólne duchowe starania o jedność. „Dekret o Ekumeniz
mie” II Soboru Watykańskiego stwierdza słusznie: prawdziwemu ekume
nizmowi chodzi o odnowę Kościoła, a ta odnowa dokonuje się przez na
wrócenie serca i modlitwę o jedność (paragrafy 6—8). W ramach tego 
duchowego ekumenizmu, teologiczny wysiłek zmierzający do osiągnięcia 
prawdy wiary i nauki nie jest obcym ciałem ani też tylko dodatkowym 
zajęciem. Jak Bóg pragnie, aby oddawano Mu cześć w Duchu i prawdzie 
(J 4, 23—24), tak autentyczna odnowa i jedność Kościoła mogą być tylko 
odnową i jednością w Duchu i prawdzie.

Nie ulega wątpliwości, że do podziału Kościoła przyczyniło się grzeszne 
postępowanie ludzi — upór i przekora, pycha i arogancja; z tego powodu 
podział ten musi być przezwyciężony przez nawrócenie naszego serca. 
Ale pewne jest także to, że nasi ojcowie byli przekonani, że muszą do
konać ostatecznego podziału ze względu na prawdę wiary. Lecz skoro 
rozdzieliliśmy się ze względu na wiarę, to możemy się odnaleźć jedynie 
w prawdzie. Do tego zmierza dialog doktrynalny między naszymi Kościo
łami. Dlatego jest on integralną częścią składową każdego autentycznego 
ekumenizmu; jak dialog na temat „wiary i ustroju Kościoła” miał w ru
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chu ekumenicznym naszego stulecia od początku centralne miejsce, tak 
również, według katolickiego rozumienia, ekumenizm nie może zrezygno
wać z dialogu omawiającego kwestie teologiczne (,,Dekret o Ekumeniz
mie” paragrafy 9 i 11).

Ten ekumeniczny dialog nad sprawami wiary jest prowadzony w wie
lu miejscach i w różny sposób. Żadna instancja kościelna lub ekumenicz
na, żaden kraj lub kontynent nie mają tutaj monopolu. Lecz nie ulega 
wątpliwości, że ten dialog o prawdzie wiary — a więc rozmowy doktry
nalne — znajduje obecnie najintensywniejszą formę w tzw. „dialogach 
dwustronnych”. Takie dialogi „dwustronne”, w których spotykają się 
tylko dwaj partnerzy kościelni, istniały sporadycznie już wcześniej. Np. 
znane są rozmowy między katolikami i anglikanami w Mechelen (1921— 
1927) lub między anglikanami i starokatolikami w Bonn (1931). Ale do
piero w połowie lat sześćdziesiątych wzrosło gwałtownie znaczenie i za
sięg tej formy dialogu ekumenicznego. Już po paru latach istniała rozle
gła i stale się rozszerzająca sieć rozmów dwustronnych zarówno na płasz
czyźnie krajowej jak i międzynarodowej. Miało to głęboko sięgające skut
ki; ruch ekumeniczny zyskał przez te rozmowy większy zasięg, głębię 
i jasny cel. Bez nich i ich rezultatów nie dałoby się już dzisiaj określić 
wzajemnych stosunków między Kościołami. Rozmowy dwustronne od
działały też na tradycyjne dialogi „wielostronne” prowadzone przede 
wszystkim w ramach Światowej Rady Kościołów, dając im nowe i silne 
impulsy, które m.in. doprowadziły do „dokumentu z Limy” Komisji Wia
ra i Ustrój Kościoła w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchowne
go (1982).

Ta intensyfikacja bezpośrednich spotkań Kościołów przybierająca for
mę dialogów dwustronnych pokrywa się z terminem zakończenia Vati
canum II. Nie jest to bynajmniej przypadek. Z aktywnym włączeniem się 
Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego pojawił się na scenie eku
menicznej Kościół, który pod względem duchowym i strukturalnym jest 
ściśle zintegrowaną wspólnotą o zasięgu światowym, wspólnotą o silnie 
rozwiniętej tożsamości. Jego naturalnymi partnerami były szczególnie te 
Kościoły, które też posiadają mocne poczucie tożsamości i tego, iż pod 
względem doktryny, kultu i życia duchowego stanowią wspólnotę o za
sięgu światowym; chodzi tu przede wszystkim o Kościoły przynależne do 
Wspólnoty Anglikańskiej, Kościoły luterańskie (Światowa Federacja Lu- 
terańska), Kościoły prawosławne, Kościoły metodystyczne (Światowa Ra
da Metodystyczna) i Kościoły reformowane (Światowy Alians Kościołów 
Reformowanych). Wszystkie one chętnie i szybko przystosowały się do 
nowej sytuacji i metody ekumenicznej stworzonej przez Kościół katolic
ki, podejmując dialogi dwustronne zarówno z Kościołem katolickim jak 
i między sobą.

Rozmowy te wyróżniają się trzema cechami:
1. Mają one, iak wspomniano, formę spotkań dwustronnych, w któ

rych z reguły uczestniczą dwaj partnerzy kościelni. Metoda to odpowiada 
faktowi, że historyczne podziały kościelne były w istocie zawsze zdarze
niami dwustronnymi, pomaga też ona rozmowom osiągnąć maksimum 
ścisłości i koncentracji. Pozwala podejść z świadomością do specyficz
nych zagadnień kontrowersyjnych, które dzielą dwa Kościoły i znajdują 
częściowo odbicie w formalnych potępieniach; pozwala też wyartykuło
wać optymalne specyficzne elementy wspólne, które mimo podziału zo
stały zachowane przez dwa Kościoły.
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2. Przeważnie mają one oficjalny status kościelny. To znaczy, ich 
uczestnicy są mianowani przez najwyższe autorytety zarówno Kościoła 
katolickiego jak i drugiego, w danym dialogu zaangażowanego partnera 
(kard* Willebrands, 1968)* Oczywiście, z tego powodu wyniki dialogu nie 
mają jeszcze wiążącej mocy kościelnej. Ale oficjalny status kościelny 
tych dialogów wznosi je ponad zwykłe prywatne rozmowy teologiczne 
i może przyczynić się do popierania w życiu danego Kościoła ważnego 
procesu recepcji rezultatów dialogu.

3. Pod względem charakteru są to rozmowy dogmatyczne. Chodzi więc 
o przezwyciężenie odziedziczonych różnic teologicznych i eklezjologicz
nych oraz o opracowanie lub pogłębienie zgodności poglądów. Dialogom 
tym towarzyszy więc przekonanie, że różnice dogmatyczne, przejmowa
ne przez nasze Kościoły wraz z całym dziedzictwem historycznym, zacho
wują swą aktualność także dzisiaj i że dlatego trzeba się nimi bliżej za
jąć, jeśli chce się osiągnąć trwałą wspólnotę*

W prowadzonych dialogach dominują wyraźnie trzy kręgi tematyczne:
a) problem pojmowania i praktykowania Eucharystii;
b) problem ordynowanego urzędu kościelnego, który łączy się prze

ważnie z problemem urzędu biskupiego, niekiedy też z problemem urzę
du papieskiego;

c) problem autorytetu w Kościele, z którym wiąże się problem auto
rytetu Pisma Świętego, wyznań wiary, soborów i uchwał soborowych, 
dogmatów i tradycji; problem ten łączy się ściśle z problemem przewod
niego urzędu kościelnego.

Rzeczą przedwczesną byłoby twierdzić, że w podejmowanych tema
tach zdołano w pełni przezwyciężyć istniejące dotychczas różnice. Poza 
tym istnieją problemy, które w dotychczasowych dialogach były rozpa
trywane w ogóle, jak np. problem prymatu papieskiego, mariologii i kul
tu świętych lub problem miejsca Kościoła w wydarzeniu zbawczym. Mi
mo to zdołano osiągnąć godną uwagi zgodność poglądów w wielu kwes
tiach. Przy okazji należy powiedzieć, że rzeczą bardzo ważną jest dokład
ne zwrócenie uwagi na charakter i strukturę poszukiwanych i osiąganych 
porozumień: nie dąży się do osiągnięcia porozumienia teologicznego, któ
re zlikwiduje wszelkie różnice; chodzi raczej o przezwyciężenie istnie
jących różnic tak dalece, aby utraciły one charakter czynnika dzielącego, 
dzięki czemu będzie możliwe urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej.

Osiągnięte porozumienia mają przeważnie następującą strukturę: ak
centują one konsensy osiągnięte w ważnych i podstawowych sprawach, 
konsęnsy tworzące mocny fundament; konsensy te przyczyniają się do 
złagodzenia pozostających różnic, pozbawiają je znaczenia czynnika dzie
lącego Kościoły, a nawet powodują, że różnice te zaczynają się jawić ja
ko aspekty i akcenty, które zasługują na uwagę lub nawet przyczynia
jące się do wzbogacenia życia kościelnego. Z ogólnego punktu widzenia, 
osiągnięte porozumienia teologiczne mają strukturę „konsensów o zróż
nicowanym charakterze”, konsensów, wobec których stosowane jest także 
pojęcie „konwergencji”. Zgodnie z powszechnie podzielanym przekona
niem, że jedność nie jest uniformizmem, lecz może i powinna mieście w 
sobie różnice, również takie „konwergencje” i „konsensy o zróżnicowa
nym charakterze” musiałyby w gruncie rzeczy umożliwiać pełną wspól
notę kościelną.

Niekiedy słyszy się zarzut, że tego rodzaju dialog, z takimi rezultatami 
nie traktuje poważnie problemu prawdy. Taki zarzut trzeba nie tylko 
odrzucić, lecz odwrócić: czy za takim zarzutem nie kryje się lekkomyśl-
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ne rozumienie prawdy, które chciałoby po prostu postawić znak równoś
ci między prawdą objawioną a określonym sposobem jej wyrażania? 
Lecz w obrębie wiary chrześcijańskiej, która wyznaje Chrystusa jako 
Prawdą (J 14, 6), nie jest możliwe tak uproszczone traktowanie zagadnie
nia prawdy.

Wielcy nauczyciele naszych Kościołów nie byli zwolennikami zupełnej 
identyfikacji prawdy wiary z jednym, określonym sposobem jej wyraża
nia. Co więcej, oni odrzucali taką identyfikację. Stanowisko to potwier
dził II Sobór Watykański, podkreślali je także papieże naszych czasów, 
zwłaszcza papież Paweł VI. W 1967 r., mając na myśli Kościoły prawo
sławne, papież ten powiedział: W świetle naszej miłości do Chrystusa 
i wzajemnej miłości braterskiej odkrywamy jeszcze bardziej głęboką toż- 
samość naszej wiary, a punkty, w których się jeszcze różnimy, nie mogą 
nam przeszkodzić w dostrzeżeniu tej głębokiej jedności (...) Czy św. Cy
ryl Aleksandryjski w roku 433 nie przystał na to, aby usunąć na bok 
swoją tak piękną teologię i zawrzeć przymierze z Janem Antiocheńskim, 
gdy okazało się, że wyznawali oni tę samą prawdę mimo różnych sposo
bów jej wyrażania? W podobny sposób wypowiedział się Paweł VI o św. 
Atanazym: Co jego dotyczy, uznawał on, że Kościół Zachodu, mimo pew
nych różnic w zakresie terminologii lub teologicznej metody pojmowania 
tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego, wyznaje swą wiarę w taki sam spo
sób jak Kościół Wschodu.

Pojęcia i formuły, za pomocą których próbuje się opisać kształt poszu
kiwanej jedności, mogą być różne. Np. mówi się o korporacyjnym zjed
noczeniu w różnorodności, o jedności polegającej na tym, że choć istnie
jące Kościoły pozostaną w dotychczasowym kształcie, to stanowić będą 
jeden Kościół (kard. Ratzinger) lub o jedności w pojednanej różnorodnoś
ci (Światowa Federacja Luterańska). Wszystkie te formuły mają w grun
cie rzeczy na myśli tę samą sprawę. Wspólnie zwracają one uwagę na 
kształt jedności kościelnej, w ramach której Kościoły nie muszą rezygno
wać ze. swego specyficznego dziedzictwa, swego „profilu”, swej szczegól
nej tożsamości. Chodzi o osiągnięcie jedności Kościoła jako wspólnoty 
(communio) Kościołów cząstkowych o różnych „profilach,,, Kościołów, 
które w procesie porozumienia ekumenicznego uległy takiej odnowie 
i przemianie, że dotychczasowe różnice przestały odgrywać rolę czynnika 
dzielącego, lecz stanowią wyraz uprawnionej różnorodności członków jed
nego Ciała Chrystusowego.

Dialogi posiadają od początku dynamikę, która nie chce zadowolić się 
opracowaniem porozumień teologicznych, lecz zmierza do realizacji ży
wej jedności i wspólnoty kościelnej. Ta dynamika, wiodąca od konsensu 
do żywej wspólnoty, wzmogła się jeszcze wraz ze wzrostem osiąganych 
porozumień. Toteż dzisiaj mamy do czynienia z dwoma jednocześnie prze
biegającymi procesami: z jednej strony trwa zmaganie o osiągnięcie po
rozumień teologicznych, z drugiej zaś występują starania o realizację tych 
porozumień w życiu wspólnoty kościelnej. Tak będzie. I tak będzie mu
siało też być w najbliższej przyszłości. Starania o sfinalizowanie porozu
mień teologicznych nie zostały jeszcze zakończone; nie może tu chodzić 
tylko o zwykłą akumulację konsensów. Staraniom tym musi stale towa
rzyszyć dążenie do zastosowania i realizacji konsensu w życiu Kościołów. 
Nazywa się to „recepcją” wyników dialogów w życiu naszych Kościołów. 
Ten wysiłek wkładany we właściwy przebieg recepcji jest prawdopodob
nie najpilniejszym zadaniem na najbliższe lata.

Tłum. Krzysztof Załęski
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Dnia 5 stycznia 1984 r. minęła 20 rocznica spotkania, które odbyło się 
w Jerozolimie między patriarchą Athenagorasem I a papieżem Paw
łem VI. Było to spotkanie, którego nie da się porównać z żadnymi spot
kaniami między politykami najwyższego szczebla, oglądanymi przez nas 
na codzień na ekranach telewizorów. Spotkanie między honorowymi 
zwierzchnikami Kościołów prawosławnych a papieżem przełamało lody, 
które od 1054 r. nagromadziły się między obu siostrzanymi Kościołami. 
Teraz można było przystąpić do niełatwego zadania, jakim jest wyelimi
nowanie tego, co obciążało i w dalszym ciągu jeszcze obciąża stosunki 
międzykościelne.

Od owego pamiętnego dnia 5 stycznia 1964 r. Kościół Wschodu i Za
chodu poszedł jedyną właściwą drogą. Tylko konsekwentne trzymanie 
się tej drogi może nam przynieść upragnioną jedność. Ale jak wygląda ta 
droga? Spotkanie między patriarchą a papieżem zapoczątkowało „dialog 
miłości”. Braterskie spotkania miały pomóc w stopieniu pękniętych lo
dów. Rozpoczęła się wzajemna wymiana kontaktów. Powstała „nowa tra
dycja”. Polega ona na tym, że w „imieniny” Kościoła Rzymu, w święto 
Piotra i Pawła, delegacja Fanaru odbywa podróż do następcy Piotra, 
i odwrotnie, 30 listopada, w „imieniny” Kościoła Konstantynopola, w 
święto św. Andrzeja, delegacja rzymska udaje się do Fanaru, aby prze
kazać tam błogosławieństwa i pozdrowienia Piotra. Poza tym odbywa 
się wiele spotkań między dostojnikami kościelnymi, zwłaszcza między 
papieżem rzymskim a patriarchą konstantynopolitańskim, jak i spotka
nia między wiernymi, które powodują zacieśnianie się wzajemnych sto
sunków.

Nie ulega wątpliwości, że uwaga nie może się koncentrować tylko na 
Rzymie i Konstantynopolu. Trzeba też zwracać uwagę na inne patriar
chaty. Należy przypomnieć, że spotkanie papieża z honorowym zwierzch
nikiem prawosławia Athenagorasem poprzedziło inne spotkanie, o któ
rym na ogół się zapomina. Było to spotkanie papieża z patriarchą Jero
zolimy. Odbyło się ono o dzień wcześniej i było właściwym i decydują
cym zwiastunem historycznego spotkania, dzięki któremu, po 910 latach, 
nawiązany został znowu kontakt między Wschodem a Zachodem. „Dia
log miłości”, któremu początek dało to spotkanie, był kontynuowany. 
Obiął on wszystkie patriarchaty i Kościoły autokefaliczne. Dopiero po
tem stało się możliwe przygotowanie wielkiego i znaczącego dnia, w któ
rym papież Jan Paweł II i patriarcha Dimitrios I przekształcili „dialog 
miłości” w „dialog prawdy”. Stało się to 30 listopada 1979 r.

Wspomnieć trzeba jeszcze jeden bardzo ważny fakt, który przyczynił 
się do tego, iż Kościoły siostrzane mogły przystąpić do dialogu na zasa
dzie par cum pari, jak równy z równym. Chodziło tu o wzajemne znie
sienie klątw. Ten ważny krok był znowu dziełem patriarchy Athenago- 
rasa I i papieża Pawła VI. Przez akt zniesienia klątwy, akt, który oce
niany jest bardzo różnie, usunęli oni nie tylko zgorszenie istniejące 
między Kościołami siostrzanymi, lecz jednocześnie oznajmili, że w sto
sunkach między Kościołami prawosławnymi a Kościołem Rzymskokato-
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lickim istnieją tylko równi między równymi. Zbyt często niestety, nie do
strzega się tego faktu. A właśnie on dodaje dialogowi inną, szczególną 
jakość, bowiem gdy rozmawiają ze sobą równi, oznacza to, że nie istnie
ją już istotne czynniki podziału. Między obu partnerami istnieje zgodność 
poglądów w tak ważnych kwestiach, jak urząd duchowny, zwłaszcza 
urząd biskupi, sakramenty, pojmowanie Kościoła (...).

Dialog prawdy, który prowadzą ze sobą Kościoły prawosławne i Koś- . 
ciół katolicki, prawosławni i katolicy uważają za dialog, do którego nie 
można wciągać polityki lub interesów politycznych. Sekretarz patriarchy 
Konstantynopola, metropolita Bartłomiej, powołując się na Sobór Ferra- 
ro-Florencki wskazał, dokąd może prowadzić takie wciąganie w sprawy 
religijne polityki. Ten Sobór unijny był poświęcony poszukiwaniu jed
ności. Nie .da się jednak zaprzeczyć, że kontekst polityczny wywierał 
pewien wpływ na przebieg dyskusji. To też osiągnięte porozumienia nie 
przetrwały długo. A dialog ma przecież prowadzić" do trwałej jedności 
chrześcijaństwa. Trzeba się więc zgodzić z metropolitą, gdy stawia on 
tezę: Gdy do dialogu miesza się polityka, wówczas jedność, której szuka
jmy, nie będzie autentyczna.

Istnieje wiele problemów związanych z oczekiwaną jednością. Jak mo
głaby ona wyglądać? Także tutaj na uwagę zasługuje próba odpowiedzi, 
którą podjął metropolita Bartłomiej. To co powiedział, pokrywa się z tym, 
co niejednokrotnie stwierdzano po stronie katolickiej: Mówiąc o jedności 
nie mamy na myśli uniformizmu. Każdy Kościół zachowa swoje charak
terystyczne cechy (...). Jeden z problemów dotyczy chrześcijan grekoka- 
tolickich związanych z Rzymem, tzw. „unitów”. Metropolita Bartłomiej 
zwrócił uwgę na tę bardzo drażliwą dla dialogu sprawę (...).

Do najistotniejszych problemów należą prymat i nieomylność papieża. 
Kościoły prawosławne i Kościół Rzymu pragną jedności. Jak jednak 
przeciąć węzeł gordyjski, jaki w ich stosunkach stanowi pozycja papie
ża? Rozmowy z teologami prawosławnymi ukazały, że prawosławie mo
głoby zaakceptować obowiązywanie prymatu dla Zachodu. Lecz nieomyl
ność, powiadają oni, przysługuje, zgodnie z Tradycją, wyłącznie Sobo
rowi — zgromadzeniu biskupów. Na pierwszy rzut oka może to wyglą
dać jak przeszkoda nie do pokonania, lecz wydaje się, że można by sobie 
z nią poradzić. Partnerzy dialogu będą musieli szukać rozwiązania. Jeśli 
nawet nie zawsze wszystko przebiegać będzie tak gładko, jak do tego 
przywykliśmy, to nie będzie to miało negatywnych następstw dla dialo
gu. Takie zmaganie ukaże raczej, że poszukiwanie prawdy nie ma nic 
wspólnego z politycznymi regułami gry.

Dialog między Kościołami prawosławnymi a Kościołem Rzymu nie jest 
jednak tylko dialogiem akademickim. Jest to przede wszystkim dialog 
kościelny. Być może na tym polega najpoważniejsza różnica między d ą
żeniami unijnymi Soboru Ferraro-Florenckiego a dialogiem prawdy. Dzi
siaj, mówiąc prawosławnym językiem kościelnym, uczestnikiem dialogu 
jest również pleroma, lud Boży; w języku zachodnim określamy to zja
wisko pojęciem „recepcji”. Teksty Komisji Mieszanej zostaną opubliko
wane, Lud Boży winien je przestudiować i zaakceptować.

Obszerne fragmenty publikacji zamieszczonej w „Katholische Nachrichten-Agen
tur — Oekumenische Information” nr 2 z 11 stycznia 1984 r.

Tłum. Krzysztof Załęski
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KONTAKTY WATYKAN —  KONSTANTYNOPOL

LIST PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI DIMITRIOSA I, 
ARCYBISKUPA KONSTANTYNOPOLA I PATRIARCHY EKUMENICZNEGO

Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie (1 P 1, 2b)
To pozdrowienie adresował apostoł Paweł do pierwszych chrześcijan 

w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali we
dług tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu uświęceni zostali, skło
nili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa 
(1 P 1, 2b).

Na święto apostoła Andrzeja, brat Piotra, kieruje dziś, Czcigodny 
Bracie, do Ciebie z tym samym uczuciem wiary to samo pozdrowienie 
wspólnoty.

Wysłana do Was delegacja, pod przewodnictwem kardynała Jana Wil- 
lebrandsa, będzie się jednoczyć w modlitwie z Waszym Kościołem, bę
dzie dziękować i wielbić Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który w swoim wielkim miłosierdziu, przez powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa, na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa nie
zniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego (1 P 1, 3—4).

Również i ja pragnę przyłączyć się do tei modlitwy.
Przy tej okazji pragnę wyrazić Waszej Świątobliwości moje najgorętsze 

podziękowanie za braterskie orędzię, jakie Wasza Świątobliwość przy
słał mi z okazji piątej rocznicy mojego urzędu jako biskupa Rzymu oraz 
25 rocznicy mojej sakry biskupiej. Wasza Świątobliwość kodkreślił, że 
biskup odgrywa ważną, jednoczącą rolę w życiu Kościoła a jedność to 
istotny element struktury Kościoła, element którego pragnął Chrystus.

Drugi Sobór Watykański Kościoła katolickiego ponownie podkreślił 
znaczenie roli biskupa. Kościoły nasze w rzeczywistości posiadają wspól
nie prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na mocy sukcesji apostol
skiej, kapłaństwo i Eucharystię. Dzięki temu łączy nasze Kościoły blis
kie pokrewieństwo, mimo że rozwój wydarzeń historycznych sprawił, iż 
w stosunkach między nimi nagromadziły się uprzedzenia i nieufność 
(„Dekret o Ekumenizmie” nr 15).

Sukcesja apostolska biskupów, dzięki pomocy Ducha Świętego, ma za
chować chrześcijańską wspólnotę w wierności prawdzie ewangelicznej, 
tak jak głosili ją apostołowie i jak jest przekazywana nieprzerwanie do 
dnia dzisiejszego.

Każda uroczystość święta apostolskiego zwraca na nowo naszą uwagę 
na te wymiary tajemnicy Kościoła i jego misję głoszenia Ewangelii zba
wienia po wszystkie czasy i wszystkim narodom, nauczania ich tego, co 
powierzał mu nasz Pan Jezus Chrystus, chrzczenia ich w imię Trójcy 
Świętej (Mt 28, 19—20) i włączania ich w ten sakramentalny sposób do 
jedynego Ciała Chrystusa.

Misję tę można będzie wypełnić w całości dopiero wówczas, gdy nasze 
Kościoły osiągną jedność, dzięki której ewangeliczne posłanie yzyska peł
ną wiarygodność.

Dlatego też cieszymy się, że dialog teologiczny między Kościołem kato
lickim a wszystkimi Kościołami prawosławnymi rozwija się pomału, ale 
pewnie, a każdy krok naprzód zabezpiecza się solidnym fundamentem.
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Chciałbym daną mi dziś okazję wykorzystać, aby* ponownie stwierdzić, 
że Kościół katolicki nastawiony jest na to, aby uczynić wszystko co jest 
możliwe dla ułatwienia tego postępu, m.in. przez studia i modlitwę.

Oby święci apostołowie Piotr i Andrzej, bracia apostolscy i męczennicy 
za wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego jedynego Zbawcę, wstawili się 
u naszego Pana, aby ofiarował On światło i moc potrzebną do wykona
nia Jego woli.

Z tym uczuciem radości, wspólnoty i nadziei zapewniam Waszą Świą
tobliwość o mej głębokiej braterskiej miłości w Jezusie Chrystusie.

Watykan, 22 listopada 1983 Jan Paweł II

PRZEMÓWIENIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PATRIARCHY EKUMENICZNEGO 
DIMITRIOSA I DO DELEGACJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 
PRZYBYŁEJ NA ŚWIĘTO PATRONA PATRIARCHATU EKUMENICZNEGO

Eminencjo, Księże Kardynale i drodzy członkowie delegacji! W uświę
coną rocznicę świętego Andrzeja, który był jako pierwszy powołany na 
apostoła i założyciela naszego Kościoła w Konstantynopolu, w momen
cie, w którym przyjmujemy Was w Kościele, Was, czcigodnych i dro
gich reprezentantów siostrzanego Kościoła w Rzymie i wysłanników Wa
szego czcigodnego zwierzchnika, naszego ukochanego brata papieża Jana 
Pawła II; w tym świętym dniu, pierwszym słowem, jakie ciśnie się na 
usta, jest słowo podzięki wobec naszego wspólnego Pana Jezusa Chrys
tusa, że podoba się Mu, iż również w tym roku spotykamy się w Jego 
imieniu i wspólnie oddajemy* cześć Jego apostołowi.

Po tych słowach podzięki wobec Pana, dziękujemy Jego Świątobliwoś
ci, Papieżowi Rzymu, który wysłał Was dobrotliwie jako swych reprezen
tantów, jako posłańców niosących pokój i radość.

Dziękujemy, również i Wam osobiście, drodzy bracia, że podjęliście się 
jeszcze raz tej zaszczytnej misji jako pilni współpracownicy i współtwór
cy świętej i wielkiej sprawy jedności naszych Kościołów. Otaczamy Was 
ramionami, w duchu miłości Chrystusa i jednocześnie pragniemy Wam 
powiedzieć, że my, to znaczy Kościół apostoła Andrzeja oraz my osobiś
cie, przyjmujemy Was nie jako obcych, lecz jako naszych, jako braci.

Rzeczywiście, był to błogosławiony moment, gdy zrodziła się z inspi
racji Boga idea wspólnego uczczenia, w Rzymie i tutaj, naszych apostol
skich patronów.

Ta pobożna tradycja podjęta została wspólnie w roku 1976 przez dele
gacje naszych Kościołów, a potem przez oba Kościoły; owego roku inau
gurowana była przez pierwszą wizytę delegacji z Rzymu, w dniu świętego 
Andrzeja, i dzięki łasce Bożej kontynuowana jest od tego czasu, bez 
przerwy, już ósmy rok.

Tradycja ta jest młoda. Każda dobra i pobożna tradycja w życiu Koś
cioła miała kiedyś swój początek i przeżywała okres swojej młodości.

Ponieważ jest jednak wyrazem miłości Boga w duchu Ewangelii, ma 
w sobie wartość wieczności, a zachowując czystość ewangeliczną, stała 
się z biegiem czasu tradycją starą.
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Ta nowa tradycja uroczystych zgromadzeń kościelnych zawiera w so
bie wartości wieczne. Ponieważ jest ona ewangelicznym aktem miłości 
i modlitwy, zawiera w sobie charakter czystości i chrześcijańskiego au
tentyzmu. Spotykamy się przed tajemnicą Eucharystii, przed misterium 
Kościoła, my z Rzymu i z Konstantynopola, tu i teraz, pokorni celebran
si tej tajemnicy, po to, aby odczuć głębiej grzech rozdziału i naszą od
powiedzialność przed Bogiem i ludźmi, aby ze względu na przyszłe po
jednanie i ostateczne zjednoczenie i zintegrowanie niepokalanego ciała 
Chrystusa położyć kres temu skandalowi, jakim jest nasz rozdział, któ
remu przygląda się świat.

Podczas tych naszych spotkań kościelnych, pełni pokory i tęsknoty za 
nie podzielonym pierwotnym Kościołem, i nie ufając sobie samemu 
(1 Kor 1,9), prosimy ponadto Założyciela i Pana Kościoła, tego Kościoła, 
który On nabył własną krwią (Dz 20, 28), aby miał litość nad nami i pro
wadził nas w taki sposób, byśmy mogli wypełniać Jego wolę i stanowić 
jedno (J 17, 20). Te nasze uroczyste spotkania odbywają się w oparciu 
o powszechną wolę Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosławnego przy
wrócenia jedności pomiędzy nimi; ich fundamentem są wspólne decyzje, 
zmierzające do podtrzymania braterskich stosunków po to, aby osiągnąć 
cel.

W tym duchu spotykamy się również w roku bieżącym, chcemy przy
czynić się do postępu na drodze do tego wytkniętego świętego celu, ja
kim jest jedność. Spotykamy się również, aby wzmocnić wolę szybkiego 
posuwania się naszych obu Kościołów w tym kierunku mimo wielu trud
ności i wszelkich przeszkód. Spotykamy się również po to, aby wymienić 
nasze doświadczenia na temat tego, co w dziedzinie naszych starań osiąg
nięcie pojednania, zbliżenia i ostatecznie jedności dało się w tak zwanym 
międzyczasie zrealizować i wprowadzić w życie.

Naszym spotkaniem chcemy oprócz tego wzmocnić miłość i braterstwo 
między nami i odnowić nadzieję. Służy ono wzajemnej wymianie infor
macji i wzmocnieniu naszej czujności wobec zagrożenia ze strony szata
na, który śledzi nasze święte poczynania po to, aby im przeszkodzić. Słu
ży ono jednak także wzajemnemu umocnieniu się i upewnieniu, że Chrys
tus i Jego wola ostatecznie zwyciężą.

W tej pewności wzajemnie się umacniamy dzięki znakom, które już 
otrzymaliśmy. Znaki te, które wskazują tak na rozwój dialogu miłości 
jak też na oficjalny teologiczny dialog, wydają się być — zgodnie z naj
lepszą oceną, jaka obecnie jest możliwa — znakami szczęśliwymi. Te 
pozytywne, konstruktywne i wiele obiecujące znaki dominują zdecydo
wanie nad wszelkimi zjawiskami negatywnymi.

W tym sensie chcielibyśmy, w sposób szczególny, wskazać na pozytyw
ną stronę osiągniętego dotychczas postępu w oficjalnym teologicznym dia
logu.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie i nasze kontakty, jakie dzięki łasce 
Bożej również i w tym roku możemy przeżywać, są dalszym krokiem do 
pełnej jedności pomiędzy Wami i nami.

Drodzy bracia!
Podczas gdy w czasie tego naszego braterskiego spotkania zajmujemy 

się przede wszystkim świętą sprawą stosunków pomiędzy naszymi Koś
ciołami i dążeniem do ich jedności — co jest rzeczą zupełnie normalną — 
musimy zdać sobie jednocześnie sprawę z tego, że jedność, do której oba 
nasze Kościoły dążą i o którą czynią starania, nie jest i nie może być 
jedynym celem. Jest to etap prowadzący do wyższego i świętego celu
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pełnej jedności chrześcijaństwa. Nasze zadania i odpowiedzialność nie 
ograniczają się tylko do tego, nawet gdy jedność chrześcijaństwa traktu
jemy jako wypełnienie woli Pana i gdy dążymy do niej i staramy się ją 
osiągnąć w przekonaniu, że chodzi tu o normalną sytuację jednego, świę
tego katolickiego i apostolskiego Kościoła.

Zamierzamy nie tylko realizować jedność pomiędzy tymi, którzy są 
już chrześcijanami, lecz chcemy przez tę jedność dać przekonywujące 
świadectwo światu, że Jezus Chrystus jest jego Zbawicielem. Dzięki te
mu spodziewamy się, że świat ulegnie przekształceniu i integracji z Koś
ciołem Chrystusa, i że Jego królestwo zostanie wzniesione na ziemi.

Zgadzamy się w tym punkcie z poglądami naszego brata Papieża Jana 
Pawła II, wypowiedzianymi w czerwcu ubiegłego roku w Rzymie wobec 
naszej delegacji.

Podobnie jak Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez swego 
Syna w dziele zbawienia stał się solidarny z całą ludzkością, tak i my 
jako Kościół, to znaczy jako przedłużenie dzieła zbawienia naszego Pana, 
jesteśmy solidarni z każdym członkiem i z całą ludzkością zamieszkującą 
ziemię.

Przy tym wszystkim, co właśnie powiedzieliśmy, nie możemy pomi
nąć ani realiów, w których żyjemy i którymi się bezpośrednio interesu
jemy, ani też uniknąć obowiązków i odpowiedzialności wobec dzisiejsze
go człowieka, który cierpi i czuje się poważnie zagrożony. Człowiek — 
niezależnie od religii, rasy i koloru skóry — człowiek, który dzisiaj za
mieszkuje ziemię, jest stworzeniem tego samego Boga, stworzonym na 
Jego obraz i podobieństwo.

Gdy oceniamy z tej naszej, bardzo starej siedziby na Wschodzie aktu
alny obraz dzisiejszej sytuacji światowej, z siedziby, która przeżyła cza
sy wielkości i upokorzenia, to stwierdzamy, że osiągnięcia mające począt
kowo służyć dobru ludzi, ulegają w końcu wpływowi i kontroli sił znisz
czenia, które dążą do zagłady świata.

Wobec groźby ogólnego zniszczenia, popieramy stanowisko papieża 
Jana Pawła II i walczymy z nadciągającym nieszczęściem. Solidaryzując 
się z papieżem, apelujemy-do tych, którzy mają wpływ na losy tego świa
ta, o wstrzymanie zbrojeń, o rozwiązywanie zatargów środkami pokojo
wymi, o chronienie uświęconej osoby ludzkiej i praw człowieka, o szu
kanie równowagi pomiędzy rozwiniętymi oraz rozwijającymi się kraja
mi, aby wolność w sprawiedliwości i pokój w miłości wzięły górę w tym 
świecie nad złem, dysproporcją między obfitością a nędzą, dominacją 
a niewolą.

Tego rodzaju myślami i uczuciami wobec świętego Kościoła rzymsko
katolickiego i Jego Świątobliwości, zwierzchnika tego Kościoła, wobec 
chrześcijańskiego świata i całej ludzkości, pozdrawiamy Was jeszcze raz, 
drodzy bracia, i dziękujemy Wam za Waszą obecność.
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PRZEMÓWIENIE KARDYNAŁA JANA WILLEBRANDSA Z OKAZJI 
UROCZYSTOŚCI ŚW. ANDRZEJA W FANAR

Eti ke eti en irini tou Kyriou dei thomen
Wciąż i na nowo módlmy się w pokoju do Pana

To zaproszenie do modlitwy, które w liturgii powraca jak refren, skie
rowane jest do każdego wiernego i to nie tylko podczas eucharystyczne
go nabożeństwa, lecz w każdym momencie jego życia. Jednakże mógłbym 
powiedzieć, że skierowane jest ono przede wszystkim do tych, którzy 
zaangażowani są w poszukiwanie pełnej jedności Kościołów, pełnej jed
ności pomiędzy Kościołami Wschodu i Zachodu.

Wspólnie z Wami, właśnie próbowaliśmy odpowiedzieć na to zaprosze
nie. I z wielką radością, wspólnie z towarzyszącymi mi osobami, przy
byłem jeszcze raz z Rzymu, aby dziś zjednoczyć się w modlitwie z Wa
szą Świątobliwością, ze Świętym Synodem i z całym duchowieństwem 
i z wszystkimi obecnymi tu wiernymi, aby wspólnie uczcić dzień św. An
drzeja, którego powołano jako pierwszego na apostoła i brata Piotra, ko
ryfeusza apostołów. Nasza obecność jest dowodem istnienia szerokiej 
społeczności i wspólnoty. Przynosimy Waszej Świątobliwości braterskie 
pozdrowienie od jego Świątobliwości, Papieża Jana Pawła II, pozdrowie
nie Kościoła Rzymu, a również, czego jestem pewien, całego Kościoła ka
tolickiego. Pragnienie pełnej jedności naszych Kościołów stało się ogól
nym pragnieniem wśród katolików. Czyż nie jest tak, że właśnie modli
twa, owo spotkanie w obliczu Boga stała się tym czynnikiem, któremu 
zawdzięczamy wszystkie osiągnięte na tym polu postępy, a szczególnie 
usunięcie uprzedzeń, jakim niedawno jeszcze ulegaliśmy, jak też wyzwo
lenie naszego serca ze wzajemnych niechęci? Wspólna modlitwa pozwoliła 
nam odkryć prawdziwe wymogi jedności ludu Bożego, ludu odkupionego 
przez Jezusa Chrystusa, zjednoczonego w jednym Duchu i należącego do 
jednego Ciała.

Te myśli na temat znaczenia naszej obecności tutaj, dziś, i z Wami, 
wywołało w nas w sposób bardzo żywy owo niezapomniane spotkanie w 
modlitwie, jakie odbyło się przed 20 laty, w dniu 5 stycznia 1964 roku na 
Górze Oliwnej w Jerozolimie pomiędzy patriarchą Atenagorasem I i Pa
pieżem Pawłem VI; obaj ci mężowie zjednoczyli się teraz w królestwie 
sprawiedliwych.

Ich pielgrzymka dokonała się w duchu wspólnego nawrócenia i doty
czyła miejsca, w którym zrealizowało się zbawienie. Spotkali się oni w 
owej uroczystej modlitwie, którą Jezus przed swoją śmiercią, za nas 
wznosił do swego Ojca. Ich postępowanie stworzyło program wskazujący 
drogę, którą winniśmy dalej dążyć. W tego rodzaju miejscu wymieniony 
przez obie te osobistości pocałunek pokoju był sam w sobie ważnym 
krokiem w zbliżeniu obu Kościołów, a nawet aktem pojednania: pojed
nania międzykościelnego i pojednania w Panu, który przed swoim cier
pieniem i zmartwychwstaniem modlił się o jedność swych uczniów i za 
tych, którzy dzięki słowom Jego uczniów uwierzyli w Niego i z pokole
nia na pokolenie tworzą wspólnotę Jego Kościoła. Ten akt pojednania 
otworzył dialog miłości, który swoje spełnienie będzie musiał znaleźć w 
miłości doskonałej, to znaczy we wspólnym celebrowaniu Eucharystii,
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tak aby radość Pana nas napełniła, a radość nasza była pełna (por. J 15, 
11; 17, 13). W otaczającej nas rzeczywistości odkrywamy dziś, jak bardzo 
to spotkanie i ta modlitwa w sposób mistyczny stały się owocne. Od tego 
czasu stosunki pomiędzy naszymi Kościołami uległy poważnemu rożwo- 
jowi, który charakteryzuje rozległość i głębię. Dialog miłości wprowa
dził nas w centrum ewangelicznego posłannictwa: Przykazanie nowe da
ję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; że
byście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 34—35).

Ta nowa postawa, to nowe wejrzenie, to otwarcie serca dla innych 
zaczęły wnosić stopniowo nowe wartości w stosunki pomiędzy katolika
mi i prawosławnymi i stworzyły warunki dla owocnego teologicznego 
dialogu.

Spotkanie w Jerozolimie umożliwiło inne historyczne spotkania: spot
kanie papieża Pawła VI i patriarchy Athenagorasa I tutaj, w siedzibie 
ekumenicznego patriarchatu, i w Rzymie, w katedrze Sw. Piotra; wizytę 
papieża Jana Pawła II u Waszej Świątobliwości w dniu tego samego 
święta, które my dziś święcimy.

Spotkanie w Jerozolimie dało początek nieznanemu wcześniej proce
sowi: katolików i prawosławnych łączy wspólna modlitwa, wzajemny 
szacunek i wspólne dążenie do jedności.

Ruch ten nie osiągnął jeszcze swego celu. Lecz podjęte starania o przy
wrócenie pełnej wspólnoty, o czym jasno i wyraźnie mówi dokument przy
gotowawczy do dialogu teologicznego, świadczą o tym, że ruch ten bieg
nie po torze, zmierzającym do wytkniętego celu.

To dopuszczone przez Opatrzność spotkanie w Jerozolimie może być 
dla nas inspiracją również teraz, po dwudziestu latach — a kto wie czy 
właśnie dziś nie inspiruje nas ono w specjalny sposób, dziś gdy w dia
logu teologicznym próbuje się poruszyć te problemy, które w przeszłości 
spowodowały wzajemne wyobcowanie i w końcu doprowadziły do roz
działu. Właśnie dziś zdani jesteśmy na spotkanie w modlitwie, z którego 
wynikają wszelkie inspiracje, i właśnie dziś nie możemy zadawalać się 
własnym, historycznie uwarunkowanym kręgiem kulturowym, lecz mu
simy szukać zbliżenia z ludźmi należącymi do innego kręgu po'to, aby 
spotkać się z nimi w wierze.

Spotkanie w Jerozolimie przypomina nam również, że dialog pomię
dzy naszymi Kościołami nie może być zależny od zewnętrznych lub od 
obcych Kościołowi czynników, również nie od takich, które są sprzeczne 
z bezwzględnym żądaniem posłuszeństwa wobec woli naszego Pana Je
zusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nas ludzi i za nasze zbawienie. 
Tylko krzyż Jezusa Chrystusa jest tym, który wzywa nas do jedności. 
On umarł, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52).

Jakie by nie były trudności, z którymi się spotykamy — czy to, wyni
kające z samej istoty dialogu albo z warunków, w jakich dziś żyjemy lub 
będziemy żyć jutro — to jesteśmy wezwani do tego, aby pójść za na
szym powołaniem i realizować je, a to oznacza: stanowić jedno, aby świat 
uwierzył (por. J 17, 21).

Oby dzisiejsze uroczystości, którym Wasza Świątobliwość przewodni
czy oraz nasza wspólna modlitwa wzmocniły naszą wierność i dały jej 
niewzruszony fundament.
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Pan jest tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w Jego imieniu, a w 
szczególny sposób jest On obecny w uroczystości eucharystycznej, w któ
rej właśnie bierzemy udział; On pozostanie z nami i będzie nam towa
rzyszył na tej wspólnej drodze, na którą w Jego imieniu wkroczyliśmy.

Ze względu na obecność Pana przyjmujemy też z całą siłą woli ostat
nie zaproszenie tej liturgii: En irini proelthomen, Pozwól odejść nam w 
pokoju.

Wasza Świątobliwość! Mam zaszczyt i przyjemność przekazać brater
skie orędzie od Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II, który dziś 
z Waszą Świątobliwością i z nami wszystkimi zjednoczony jest w ducho
wy sposób w modlitwie i w pragnieniu kontynuowania wytyczonej drogi 
prowadzącej do pełnej jedności i koncelebracji jedynej Eucharystii Pana.

30 listopada 1983 Jan Kardynał Willebrands

Tłum. Tadeusz Mijalski

DIALOG KATOLICKO-LUTERAŃSKI

W dniach od 27 lutego do 3 marca 1984 r. odbyło się w Rzymie dzie
siąte i zarazem ostatnie posiedzenie Wspólnej Komisji Rzymskokatolic- 
ko-Ewangelickoluterańskiej, utworzonej w 1973 r. przez watykański Se
kretariat do Spraw Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterań- 
ską. Spotkanie rzymskie zakończyło drugą rundę dialogu katolicko-lute- 
rańskiego toczącego się na płaszczyźnie światowej.

Podczas obecnego posiedzenia zakończono trwającą od 1977 r. pracę 
nad dokumentem: „Jedność przed nami — modele, formy i fazy ewange- 
lickoluterańsko-rzymskokatolickiej wspólnoty kościelnej”. Dokument ten 
zawiera wiele konkretnych propozycji, jedna z nich dotyczy wspólnego 
urzędu kościelnego. Dokument zostanie opublikowany po zakończeniu prac 
redakcyjnych i przekładowych, co prawdopodobnie nastąpi jeszcze w bie
żącym roku.

Podczas obrad członkowie Wspólnej Komisji złożyli sprawozdania na 
temat aktualnego stanu i rozwoju stosunków katolicko-luterańskich w 
różnych krajach. Wspólna Komisja zwróciła się z prośbą do SFL i Waty
kanu o zapoczątkowanie lub kontynuowanie dialogów na płaszczyźnie 
krajowej i regionalnej. Odpowiednie grupy robocze winny się zająć tymi 
samymi tematami, które były przedmiotem rozważań Wspólnej Komisji 
i wykorzystać w tym celu opracowane przez nią dokumenty. Stwierdzo
no, że szczególnie pożądane byłoby prowadzenie dialogów w tych krajach,



DIALOG KATOLICKO-LUTERAftSKI 93

z których wywodzą się członkowie Wspólnej Komisji, tj. w Brazylii, 
Francji, Indonezji, Polsce, RFN, Danii, Tanzanii, USA i na Węgrzech.

Wspólna Komisja wyraziła przekonanie, że dialog na płaszczyźnie świa
towej winien być kontynuowany przez nową komisję złożoną z przed
stawicieli obu stron. Współprzewodniczący ze strony katolickiej, bp Hans 
Martensen (Dania), wyraził to życzenie w następujących słowach: Obecna 
Komisja rozwiązuje się, ale nie dlatego, że uważamy, iż zadanie zostało 
wypełnione; przeciwnie, wszyscy jesteśmy przekonani, że dialog musi 
trwać nadal i że być może wkraczamy w jeszcze bardziej decydującą 
jego fazę. Współprzewodniczący ze strony luterańskiej, dr George Lind- 
beck (USA), dał wyraz nadziei, „że wkrótce zostaną przezwyciężone po
działy między rzymskokatolikami a luteranami i że Bóg obdarzy nasze 
Kościoły pełną wspólnotą”.

Wspólna Komisja opublikowała dokumenty dotyczące następujących 
tematów: „Eucharystia” (1978), „Drogi do wspólnoty” (1980), „Konfesja 
Augsburska — Wszyscy pod jednym Chrystusem” (1980), „Urząd du
chowny w Kościele” (1981), „Marcin Luter — świadek Jezusa Chrystu
sa” (1983).

Poza przewodniczącymi w skład Wspólnej Komisji wchodzili: — ze 
strony rzymskokatolickiej: o. Pierre Duprey (Watykan), prof, dr Joseph 
Hoffmann (Francja), ks. John Hotchkin (USA), prof, dr Aloys Klein (Wa
tykan), prof, dr Hervś Legrand (Francja), ks. Christian Mhagama (Tan
zania), o. prof, dr Stanisław Celestyn Napiórkowski (Polska), prof, dr 
Vinzenz Pfnür (RFN), bp Werner Scheele (RFN), prof, dr Heinz Schütte 
(RFN); — ze strony luterańskiej: ks. Eugene Brand (SFL), bp Hermann 
Dietzfelbinger (RFN), ks. dr Karoly Hafenscher (Węgry), dr Carl Mau 
(SFL), prof, dr Harding Meyer (Luterański Instytut Badań Ekumenicz
nych w Strasburgu, Francja), dr Pontas Nasution (Indonezja), ks. Isaac 
Nsibu (Tanzania), prof, dr Lars Thunberg (Dania), ks. Bertoldo Weber 
(Brazylia).

Dnia 2 marca członków i doradców Wspólnej Komisji przyjął papież 
Jan Paweł II. W okolicznościowym przemówieniu wysoko ocenił on pra
cę badaczy katolickich i luterańskich, która przyczynia się do uzyskania 
pełniejszego obrazu nauki i osoby Marcina Lutra oraz do dokładniejszego 
zrozumienia skomplikowanych wydarzeń historycznych XVI stulecia. 
Praca ta wniosła istotny wkład do pojednania i zbliżenia między katoli
kami i luteranami. Jan Paweł II zapewnił: Nigdy nie zaprzestaniemy po
szukiwań nowych sposobności do stopniowej realizacji tej jedności, o któ
rą Chrystus modlił się w wigilię swej śmierci.

Nawiązując do Konfesji Augsburskiej, podstawowej, pochodzącej 
z 1530 r. księgi wyznaniowej luteranizmu, Jan Paweł II wyraził głębo
kie zadowolenie z faktu, że Wspólnej Komisji udało się osiągnąć zgod
ność poglądów w niektórych centralnych zagadnieniach wiary. Powie
dział również, że to co nas łączy i co jest nam wspólne przyczynia się do 
podtrzymania w nas nadziei, że osiągniemy dalszą jedność także w tych 
zagadnieniach wiary i życia chrześcijańskiego, w których się jeszcze róż
nimy.

Oficjalne kontakty między Światową Federacją Luterańską a watykań
skim Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan, które doprowadziły 
do utworzenia Wspólnej Komisji, Jan Paweł II określił jako konieczność 
dziejową, a zarazem dar Boży. Wyniki trwającej już blisko 20 lat pracy
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są ważnymi elementami we wspólnym budowaniu jedności. Są one sze
roko znane w świecie chrześcijańskim, który wspierał pracę Wspólnej 
Komisji swoimi modlitwami. Wielu ludzi rozmyśla nad opracowanymi 
przez was wspólnie dokumentami, studiuje i bada je. Papież wyraził ży
czenie, aby dokumenty te wniosły wkład do ruchu na rzecz jedności 
chrześcijańskiej, zakorzeniły się głęboko w sercach wszystkich wierzą
cych i stały się impulsem do nowych inicjatyw. W zakończeniu Jan Pa
weł II powiedział: Modlą sią o to, aby Duch Beży mocno wspomagał ob
rady Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które 
odbędą sią latem bieżącego roku.

Współprzewodniczący Wspólnej Komisji ze strony luterańskiej, prof, 
dr George Lindbeck, podziękował papieżowi Janowi Pawłowi II za popie
ranie bliskich kontaktów między naszymi Kościołami, kontaktów, które 
zapoczątkowali jego poprzednicy — Jan XXIII i Paweł VI. Lindbeck 
opisał czego oczekuje Wspólna Komisja w sprawie przyszłych stosunków 
obu zaangażowanych w dialogu Kościołów następującymi słowami:

„W chwili obecnej Komisja finalizuje studium na temat ewentualnych 
modeli przyszłego wrastania w pełną wspólnotę. Przy okazji coraz bar
dziej rzuca się nam w oczy fakt, jak bardzo luteranie i rzymskokatolicy 
są wspólnie przywiązani do chrystocentrycznej i trynitamej wiary, wia
ry, o której świadczy Pismo Święte i która znajduje potwierdzenie w wy
znaniach Kościoła pierwszych wieków, i jak bardzo starają się wspólnie, 
słowem i czynem, nieść Ewangelię światu, za który umarł Chrystus.

Wasza Świątobliwość nie będzie zaskoczona, gdy powiem, że to uczu
cie rosnącej wspólnoty powoduje, iż coraz boleśniejsze stają się dla nas 
podziały jeszcze istniejące; zwłaszcza podziały przy Stole Pana. Dlatego 
kończąc chciałbym ponownie, w imieniu Komisji, wyrazić radość i wdzię
czność za poparcie, jakiego Wasza Świątobliwość udzielała naszej pracy 
i jednocześnie prosić o modlitwy w intencji rychłego przezwyciężenia 
podziału między rzymskokatolikami a luteranami. Niech Bóg obdarzy 
nasze Kościoły pełną wspólnotą”.

Warto wspomnieć, że kontakty między Światową Federacją Luterańską 
a Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan zostały nawiązane z oka
zji II Soboru Watykańskiego. W 1966 r. obie strony wyraziły pragnienie 
rozpoczęcia poważnego dialogu na temat zagadnień teologicznych, co po
zwoliłoby ustalić i usunąć ewentualne nieporozumienia i punkty sporne. 
Do realizacji tego zadania powołano Międzynarodową Komisję Studiów 
i zlecono jej opracowanie tematu „Ewangelia a Kościół”. Na czterech 
kolejnych spotkaniach w latach 1967—1970 zajęto się następującymi pro
blemami: „Ewangelia a Tradycja”, „Świat i Kościół w świetle Ewangelii”, 
„Struktury Kościoła” oraz „Ewangelia a prawo — Ewangelia a wolność 
chrześcijańska”. Piąte spotkanie (luty 1971, Malta) poświęcono opraco
waniu ostatecznej wersji sprawozdania, które — od miejsca obrad — 
otrzymało nazwę „Sprawozdania Maltańskiego”. Tym spotkaniem zakoń
czono pierwszą rundę oficjalnych rozmów katolicko-luterańskich. Dwa 
lata później rozpoczęła się druga runda, która właśnie została zakończona.

Karol Karski
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DIALOG KATOLICKO-REFORMOWĄNY

Watykański Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan i Światowy 
Alians Kościołów Reformowanych postanowili w 1969 r. powołać do ży
cia Wspólną Komisję Studyjną. Za główny temat dialogu obrano: „Obec
ność Chrystusa w Kościele i Swiecie”. W latach 1970—1977 zorganizo
wano sześć spotkań na następujące tematy: „Stosunek Chrystusa do Koś- 
cioł.a” (1970), „Autorytet nauczający w Kościele” (1971), „Obecność Chry
stusa w świecie” (1972), „Eucharystia!” (1974), „Urząd duchowny” (1975). 
Podczas ostatniego spotkania (marzec 1977, Rzym) przyjęto sprawozdanie 
końcowe, które najpierw wysłano do odpowiednich instancji kościelnych, 
a następnie opublikowano w celu wywołania szerszej dyskusji. Uczestni
ków dialogu zaskoczył fakt, że w tradycjach obu Kościołów występuje 
tak wiele zbieżności, tym niemniej w „Sprawozdaniu rzymskim” czyta
my: Droga była długa, trudna i czasami wydawała się beznadziejna.

Członkowie Wspólnej Komisji Studyjnej spotkali się raz jeszcze w 
1980 r. Po zapoznaniu się z otrzymanymi ocenami episkopatów katolic
kich, kierownictw poszczególnych Kościołów reformowanych, uczelni 
i specjalistów, stwierdzili: Na ogół dialog i wieńczący go raport spotkał 
się z bardzo pozytywnym przyjęciem, io niektórych przypadkach nawet 
z entuzjazmem, i został oceniony jako pożyteczny punkt wyjścia do dal
szych debat.

Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan i Światowy Alians Kościo
łów Reformowanych doszli do przekonania, że zachodzi potrzeba podję
cia drugiej fazy dialogu. W dniach od 2 do 6 stycznia 1984 r. odbyło się 
w Rzymie pierwsze spotkanie nowej Wspólnej Grupy Studyjnej. Obra
dom przewodniczyli: dr Lewis Mudge z USA (reformowany) i prof. Ber
nard Sesboiić SJ z Francji (katolik). Podczas obrad prof, dr Paolo Ricca 
mówił o Kościele Rzymskokatolickim z perspektywy członka włoskiego 
Kościoła Waldensów, a prof, dr Heinz Schütte o Kościołach reformowa
nych w RFN z perspektywy rzymskokatolickiej. Poza tym L. Mudge za
prezentował temat „Sensus Fidelum”, a dr Elmar Salinami mówił o wza
jemnej relacji między „Trójcą Świętą a Kościołem”.

W toku dyskusji skrystalizował się temat główny drugiej rundy dia
logu katolicko-reformowanego. Brzmi on: „Kościół jako lud Boży, ciało 
Chrystusa i świątynia Ducha Świętego”. Uczestników posiedzenia odwie
dził przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan, kard. Jan Willebrands, natomiast depeszę z życzeniami owoc
nych obrad przesłał sekretarz generalny Aliansu, ks. Edmond Perret. 
Ustalono, że następne spotkanie, na zaproszenie Aliansu, odbędzie się w 
dniach od 3 do 8 stycznia 1985 r. Miejsce obrad zostanie ustalone w ter
minie późniejszym.

Krzysztof Załęski
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LIST BP. EDUARDA LOHSEGO DO PAPIEŻA
JANA PAWŁA II

Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN (EKD), bp Eduard Lohsc, 
wystosował na początku lutego 1984 r., list do papieża Jana Pawła II, którego 
pełny tekst poniżej zamieszczamy (Redakcja).

Wasza Świątobliwość!

Miniony rok przypomniał chrześcijaństwu o 500 rocznicy urodzin Mar
cina Lutra. Nie tylko dla Kościołów ewangelickich, lecz także dla Kościo
ła Rzymskokatolickiego w RFN była to sposobność do częstego, wspól
nego wielbienia Boga, wspólnej modlitwy i wspólnego składania wyzna
nia wiary. Dziękuję Jezusowi Chrystusowi za łaskę takich spotkań. Są 
one dla mnie okazją, aby za pomocą tego listu pozdrowić Waszą Świąto
bliwość i spojrzeć z wdzięcznością na miniony rok, w którym znowu do
szło do zacieśnienia braterskich stosunków. Jawi się też przed mymi 
oczami w sposób żywy i niezatarty spotkanie z Waszą Świątobliwością, 
które odbyło się w listopadzie 1980 r. w pomieszczeniach kapituły — mu
zeum katedralnym w Moguncji.

Rada Kościoła Ewangelickiego w RFN zdawała sobie sprawę, że nie 
godzi się obsypywać Lutra samymi pochwałami, toteż starała się przy
pomnieć, iż w jego działalności obok blasków występowały też cienie. W 
deklaracji, opublikowanej na początku 1983 r., stwiedziła: Do rozdarcia, 
istniejącego między Kościołem wschodnim a zachodnim, doszło w okre
sie Reformacji głębokie rozdarcie w łonie chrześcijaństwa zachodniego. 
Wezwanie do reformy Kościoła, rozlegające się coraz głośniej w okresie 
późnego Średniowiecza, doprowadziło nie do odnowy jednego Kościoła, 
lecz do utworzenia Kościołów konfesyjnych, w których stale dokonywały 
się nowe rozłamy. Wiara w jeden, święty, powszechny (katolicki) i apo
stolski Kościół stała się trudna, gdyż zdaje się jej przeczyć doświadczenie 
wielu skłóconych ze sobą organizacji kościelnych. Na tym tle nie jest rze
czą oczywistą — dla mnie jawi się to niczym cud Boga — że rok poświę
cony pamięci Luitra stał się okazją do spotkań ekumenicznych. Pismo 
Rady powiadało dalej: Przez długi czas z nazwiskiem Lutra łączono fakt 
podziału chrześcijaństwa; natomiast dzisiaj poznajemy, że drogi, które się 
niegdyś rozeszły, nie zniszczyły wspólnoty wiary, i że mimo wszelkich 
podziałów żywa pozostała myśl, iż wszyscy chrześcijanie należą do siebie. 
Luter nie jest własnością jednej konfesji. Zadanie, jakie ma on do speł
nienia, dotyczy całego chrześcijaństwa. Toteż wspominanie Lutra winno 
odbywać się pod znakiem ekumenicznego otwarcia wobec dziedzictwa 
Reformacji.

Cierpliwa i mozolna praca badaczy ewangelickich i katolickich pomo
gła usunąć niektóre, historycznie uwarunkowane kontrowersje, które by
ły przeszkodą w osiągnięciu wzajemnego zrozumienia, i skierować uwagę 
na centralne zagadnienia sporne. Z wielką radością wysłuchaliśmy prze
mówienia przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów, Josepha 
kardynała Höffnera, wygłoszonego 30 października 1983 r. w Wormacji,
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w którym pozytywnie ocenił on ufne poszukiwanie przez Lutra słowa 
Bożego i podkreślił znaczenie osoby i dzieła Marcina Lutra także dla ka
tolików. Luter głosił przekonania prawdziwie katolickie: Dzisiaj uświa
damiamy sobie wyraźniej niż dawniej, że nauka o usprawiedliwieniu nie 
musi powodować podziałów kościelnych. Również Wspólna Komisja 
Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańska podkreśliła ekumeniczne zna
czenie Marcina Lutra w dokumencie, który opublikowała w Kirchbergu 
dnia 6 maja 1983 r. \  Dopiero wówczas, gdy wspólnie przyjmiemy pozy
tywne efekty Reformacji, można się będzie uporać z jej skutkami nega
tywnymi. Wzajemne, niesprawiedliwe obwinianie się i czynienie sobie za
rzutów, zjawisko występujące przez całe stulecia, przestało istnieć dzięki 
takim wypowiedziom jak wyżej przytoczone.

Już sam fakt, że przedstawiciele Kościoła katolickiego, brali udział we 
wszystkich wielkich uroczystościach związanych z Rokiem Lutra, wygła
szając podczas nich referaty i przemówienia, byłby jeszcze niedawno nie 
do pomyślenia. Z całego serca jesteśmy za to wdzięczni Bogu! I tak, moż
liwe było wspólne i publiczne danie świadectwa o naszej wierze, świa
dectwa, którego tak pilnie potrzebują żyjący dzisiaj ludzie. Spoczywa na 
nas wielkie zadanie składania świadectwa przed całym światem o naszej 
wspólnej wierze w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który 
przyniósł ludziom swój pokój. Bolesne problemy współczesności — głód, 
niegodne traktowanie ludzi, pogarda życia — obligują nas do zwiasto
wania radosnego posłania. To posłanie naszego Pana słuchane jest ze 
szczególną uwagą i skupieniem tam, gdzie przemawiamy jednym głosem. 
Tym większą wdzięcznością napełnia mnie fakt, że to wspólne świadec
two mogło się urzeczywistnić w Roku Lutra.

Duchem tego braterstwa, które uległo ponownemu ożywieniu, tchnie 
także list, jaki Wasza Świątobliwość skierowała do przewodniczącego Se
kretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, Jana kardynała Willebrand- 
sa2. W obliczu historycznych obciążeń zdajemy sobie sprawę, co to ozna
cza, gdy Wasza Świątobliwość przypisuje Marcinowi Lutrowi głęboką 
religijność i wielkie zaangażowanie w sprawę zbawienia wiecznego oraz 
widzi w ekumenicznej atmosferze obchodów Roku Lutra zaproszenie do 
wspólnych wysiłków nad opracowaniem jego dziedzictwa. Dla nas, któ
rzy znajdujemy się na drodze wiodącej do osiągnięcia wspólnego celu, 
słowa takie działają jako zachęta.

Oczywiście, w ubiegłym roku nie udało się jeszcze robić decydują
cego kroku w stronę wspólnoty, wspólnoty o wiążącym znaczeniu dla 
naszych Kościołów. Niektórzy spodziewali się czegoś więcej. Jeśli Lutra 
jako brata Marcina zaliczymy na podstawie chrztu nie tylko do nauczy
cieli chrześcijaństwa, jak to uczynił kard. Willebrands w kościele św. To
masza w Lipsku, lecz jako świadka Ewangelii (słowa Rady EKD) "włą
czymy go do obłoku świadków (Hbr 12, 1), bez których świadectwo wiary 
traci siłę i żywotność, to wówczas zajdzie możliwość przezwyciężenia 
pewnych nieporozumień i wielu sprzeczności. Stoimy tutaj wobec wspól
nego zadania teologicznego. Winniśmy podjąć próbę wspólnego marszu 
naprzód po tej drodze. * *

1 Tekst tego dokumentu, zatytułowanego „Marcin Luter — świadek Jezusa Chrys
tusa” zamieściliśmy w nr 4/1983 r. naszego czasopisma (Redakcja).

* Tekst zamieściliśmy w nr 2/1984 r. naszego czasopisma (Redakcja).
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Niektórzy widzieli punkt kulminacyjny Roku Lutra w wizycie biskupa 
Rzymu w ewangelicko-luterańskim kościele pw. Chrystusa Pana w Rzy
mie w trzecią niedzielę Adwentu. Po raz pierwszy biskup Rzymu stanął 
przy ołtarzu i na ambonie kościoła luterańskiego. Oby przykład dany 
przez Waszą Świątobliwość i wypowiedziane przy tej okazji słowa o soli
darności wszystkich chrześcijan w Adwencie znalazły naśladowców 
i przyniosły bogaty plon! Cechą charakterystyczną pontyfikatu Waszej 
Świątobliwości jest bezustanne podejmowanie odważnych kroków, kro
ków, które dla wiernych są zaskoczeniem. Takim krokiem na naszej dro
dze do jedności była z pewnością wizyta złożona w parafii pw. Chrystusa 
Pana w Rzymie.

Ponieważ wizyta Waszej Świątobliwości była znakiem pełnym nadziei, 
przeto na jej przykładzie uświadomiliśmy sobie szczególnie boleśnie to, 
co nas jeszcze dzieli. Wspólne nabożeństwo słowa Bożego ewangelików 
i katolików jest na swój sposób rzeczą wartościową i nie do zastąpienia. 
Ale jest ono pozbawione tej pełni wspólnoty, jaką daje nam wspólny po
siłek przy Stole naszego Pana. Właśnie w Roku Lutra, w roku tylu spot
kań i zbliżeń, wielu ewangelików ubolewało bardzo nad tym, że nasze 
świadectwo nie mogło zostać ukoronowane wspólną uroczystością eucha
rystyczną. Dlatego modlimy się do Boga i do Pana Jezusa Chrystusa, 
naszego jedynego Pana i Zbawcy, aby wzmocnił naszą wspólnotę brater
ską przez dar swego Ducha i zbliżył nas do siebie na drodze zbawienia, 
dzięki czemu zajdzie możliwość, iż .Kościół zjednoczy się przy Jego Stole.

Wiem, Wasza Świątobliwość, że już od dawna wspólne jest nam prag
nienie oddawania czci Bogu za pomocą jedności w wierze i wyznaniu, 
aczkolwiek drogi, na których poszukujemy jedności, są nie zawsze takie 
same. Kierując się mocnym przekonaniem, że nic nie może nas oddzielić 
od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu — jak 
mówi Apostoł Paweł — pozdrawiam Waszą Świątobliwość wspólnie ze 
wszystkimi chrześcijanami wyznania ewangelickiego w naszym kraju. 
Pragniemy, aby mogła wzrosnąć nasza wspólnota braterska i aby Bóg 
pobłogosławił naszą służbę wobec człowieka. Niechaj miłość Boga i peł
nia Jego Ducha Świętego będą zawsze z Waszą Świątobliwością. Niechaj 
Bóg obdarzy nas Duchem odwagi, byśmy mogli przynieść światu Jego 
pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!

Pozdrawiam Waszą Świątobliwość 
w miłości Jezusa Chrystusa

Bp Eduard Lohpe

Tłum. Karol K arsk i
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DIALOG LUTERAŃSKO-METODYSTYCZNY

W Bossey k. Genewy odbyło się w dniach od 3 do 8 marca 1984 r. ostat
nie posiedzenie Komisji Luterańsko-Metodystycznej do Spraw Dialogu. 
Komisja opracowała raport końcowy, który zostanie przedłożony Świa
towej Federacji Luterańskiej i Światowej Radzie Kościołów Metodystycz- 
nych. Raport ten, zatytułowany „Kościół — wspólnotą łaski”, podsumo
wuje rozmowy prowadzone w latach 1977—1983. W okresie tym zajmo
wano się następującymi tematami szczegółowymi: I. Autorytet Pisma 
Świętego; II. Zbawienie z łaski przez wiarę; III. Kościół; IV. Środki łas
ki; V. Posłannictwo Kościoła; VI. Propozycje na przyszłość.

We wnioskach końcowych raportu czytamy:
Celem dialogu było od początku udzielenie pomocy Kościołom meto- 

dystycznym i luterańskim w osiągnięciu większej wspólnoty w dziedzi
nie wiary, świadectwa i służby. Wspólnota ta znajduje widzialny wyraz 
w pełnej społeczności sakramentalnej.

Z wdzięcznością przyjmujemy do wiadomości, że nasz dialog poważnie 
przybliżył nas do tego celu, moglibyśmy bowiem stwierdzić, iż między 
nami istnieje duży stopień zgodności poglądów i konwergencji.[Jesteśmy 
zdania, że dzięki dyskusji teologicznej osiągnęliśmy dostatecznie dużą 
zgodność stanowisk, aby przedstawić następujące zalecenia:

1. Zalecamy, aby nasze Kościoły podjęły kroki zmierzające do ogło
szenia i ustanowienia pełnej wspólnoty Słowa i Sakramentu. Zalecamy, 
aby nasze Kościoły uchwaliły oficjalnie, co będzie pierwszym i znaczącym 
krokiem na drodze ku jedności, wspólnotę kazalnicy i wzajemne udzie
lanie sobie gościny przy Stole Pana. Cieszymy się, że niektóre z naszych 

,Kościołów praktykują już pełną wspólnotę Słowa i Sakramentu.
2. Zalecamy, aby nasze Kościoły zamanifestowały we wszystkich miej

scach swą jedność przez wspólne dawanie świadectwa i wspólne spra
wowanie służby w świecie.

3. Zalecamy, aby Kościoły przyjęły wyniki tego dialogu teologicznego 
i wprowadziły je w życie przez dążenie do osiągnięcia widzialnej jednoś
ci wszystkich chrześcijan. I wreszcie, mamy nadzieję, że nasze Kościoły, 
przez współżycie ze światem, za który umarł Chrystus, znajdą wspólne 
posłannictwo i wspólne życie. Życzymy wszystkim naszym członkom, aby 
Kościół jawił się im jako realna wspólnota łaski, która umożliwi im zjed
noczenie się w duchu, sercu i służbie.

Jeden z członków Komisji, dr Lars Oestner z Kościoła Luterańskiego 
Norwegii, zaaprobował wprawdzie raport, ale nie zgodził się z zaleceniem, 
aby nasze Kościoły podjęły kroki zmierzające do ogłoszenia i ustanowie
nia pełnej wspólnoty Słowa i Sakramentu. Jego zdaniem, nie istnieje 
jeszcze dostateczna zgodność poglądów uzasadniająca wydanie takiego 
zalecenia. Natomiast zaaprobował on inne zalecenie, które powiada: aby 
nasze Kościoły uchwaliły oficjalnie, jako pierwszy i znaczący krok, wspól
notę kazalnicy i wzajemne udzielanie sobie gościny przy Stole Pana.

Krzysztof Załęski
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MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM EKUMENICZNE 
EKUMENIA JAKO DIAKONIA

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 17—18 stycznia 1984 r.

Organizatorem sympozjum była Katedra Teologii Ekumenicznej ATK, 
odbyło się ono w siedzibie Instytutu Studiów nad Rodziną tej uczelni. 
W sympozjum uczestniczyli: dwaj uczeni szwajcarscy, profesorowie i stu
denci Akademii Teologii Katolickiej, a także wykładowcy Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej. Styczniowe sympozjum było niejako dopeł
nieniem polsko-szwajcarskiej sesji ekumenicznej poświęconej działalności 
charytatywnej Kościołów chrześcijańskich; sesja ta odbyła się w dniach 
3—6 października 1983 roku w Laskach koło Warszawy. Większość refe
rentów sympozjum w Łomiankach brała również udział w ubiegłorocz
nym spotkaniu.

Uczestników sympozjum „Ekumenia jako diakonia” powitali: ks. prof, 
dr Alfons Skowronek kierownik Katedry Teologii Ekumenicznej ATK 
i główny organizator omawianego spotkania, oraz bp prof, dr Kazimierz 
Majdański, ordynariusz diecezji szczecińsko-kamieńskiej, gospodarz miej
scowego Instytutu Studiów Nad Rodziną.

Otwarcia obrad dokonał ks. doc. dr Helmut Juros, prorektor ATK.
Wygłoszono następujące referaty: „Czy człowiek jest zdolny do niesie

nia pomocy? — Przyczynek z zakresu nauk humanistycznych” i „Histo
ria chrześcijańskiej diakonii — Problemy i zadania”. (Oba te referaty 
wygłosił dr Alberto Bondolfi, katolicki uczony z Instytutu Etyki Spo
łecznej Uniwersytetu w Zurychu), „Posługiwanie tej sprawie społecznej 
(2 Kor 9, 12) — Diakonia w Nowym Testamencie” (ks. dr Michał Czaj
kowski z ATK), „Ekumenia jako działanie diakonijne” i „Wzajemność 
działania jako szansa diakonii na ekumenicznej drodze Kościoła” (oba 
referaty wygłosił dr Eduard Wildbolz z Kościoła ewangelicko-reformo
wanego w Szwajcarii), „Rodzina w służbie jedności — Na podstawie ad- 
hortacji Jana Pawła II »Familiaris consortio«” (ks. doc. dr hab. Jerzy 
Bajda z ATK) oraz „Marginalia na temat diakonijnej struktury Kościo
ła” (ks. prof. Alfons Skowronek).

W programie sympozjum przewidziany był również referat dr Guido 
Vergauwen’a OP, teologa katolickiego z Zurychu, pt. „Chrześcijańskie 
działanie jako działanie wyswobadzające i wpływ łaski — Przyczynek do 
dyskusji z E. H. Schillebeeckxem”. Ojciec Vergauwen zawiadomił jed
nak organizatorów sympozjum, że zrezygnował z uczestnictwa, bowiem 
uznał, iż treść jego referatu zbyt odbiega od tematu sesji.

Pierwszym referentem był dr. Alberto Bondolfi, który w swoich roz
ważaniach, koncentrujących się wokół ogólnohumanistycznego charak
teru diakonii, doszedł do wniosku, iż pomoc udzielana przez chrześcijan 
nie różni się w zasadniczy sposób od pomocy udzielanej przez innych lu
dzi, choć chrześcijanie czynią to z inspiracji ewangelicznej. Podkreślił rów
nież, że przynależność konfesyjna nie odgrywa większej roli w przekazie 
dóbr, i że w tym przypadku nie grozi niebezpieczeństwo prozelityzmu.

Ze stwierdzeniami tymi polemizował podczas dyskusji bp Zdzisław 
Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego. Obserwując przebieg ak
cji niesienia pomocy w Polsce doszedł on do wniosku, iż diakonia prze
jawiająca się w rozdawnictwie darów, zawiera w sobie zagrożenie mi
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mowolnego prozelityzmu. Czasami w takich sytuacjach pojawia się nawet 
tendencja do pozyskiwania, w zamian za dary, wiernych innych wyznań.

W drugim swoim referacie gość ze. Szwajcarii przedstawił stanowisko 
wobec diakonii reprezentowane przez wielkich ludzi Kościoła wywodzą
cych się z różnych odłamów chrześcijaństwa — jak na przykład: stano
wisko św. Franciszka, Kalwina i Lutra.

Kolejnym mówcą był ks. Michał Czajkowski, który wskazał, iż diakonia 
zawsze prowadzi do jedności; jeśli bowiem chrześcijanie z różnych Koś
ciołów będą posługiwać biednym, upośledzonym, prześladowanym, to czy
niąc wspólnie tę posługę na pewno osiągną ekumeniczną jedność.

W dyskusji na temat tego referatu głos zabrał bp Kazimierz Majdań
ski, który podkreślił znaczenie nie tylko diakonii, ale i martyrii (męczeń
stwa) dla idei ekumenicznej. Odwołał się do przykładu św. Maksymilia
na Kolbe, którego ofiara miała jego zdaniem charakter na wskroś eku
meniczny. Ojciec Kolbe nie wiedział bowiem, jakiego wyznania jest czło
wiek, za którego poświęcał swe życie. Ofiarą tą Ojciec Maksymilian od
kupił całkowicie swe wcześniejsze czyny oceniane jako nie dość ekume
niczne — stwierdził w konkluzji Ksiądz Biskup.

Główny referat sesji wygłosił ks. dr Eduard Wildbolz ze Szwajcarii. 
(W tym numerze publikujemy obszerne fragmenty jego wystąpienia).

W kolejnym referacie, ks. dr Jerzego Bajdy, zawarta została teza, mó
wiąca, że dla ekumenii niezbędne jest pielęgnowanie podstawowej, naj
prostszej miłości: miłości rodzinnej — bo wtedy dopiero chrześcijanin 
może całkowicie otworzyć swą duszę na przyjęcie daru jedności ekle
zjalnej.

Zabierając głos w dyskusji ks. prof, dr Jerzy Gryniakow, luteranin, 
prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, stwierdził, że treść 
referatu zbieżna jest w zasadniczych punktach z teologią Marcina Lutra. 
Poruszył również problem małżeństw mieszanych pod względem wyzna
niowym, uznając, że są one istotną szansą dla przyszłości ekumenii.

Ostatni referat wygłosił ks. prof. Alfons Skowronek, który powiedział 
między innymi, że chociaż wewnętrzny związek dwóch pojęć stanowią
cych temat Sympozjum — ekumenii i diakonii — zdaje się być niewąt
pliwy, to jednak diakonia jako termin określający kościelne działanie 
zmierzające do zaspokojenia różnorodnych potrzeb ludzkich, jest w eku
menicznym słownictwie pewną nowością. Ekumenicznych zarysów dia
konii szukać można najwcześniej w wieku XIX, w Kościołach protestan
ckich.

Wiele uwagi poświęcił ks. Skowronek ekumenicznym aspektom nie
sienia pomocy Polsce. Określił tę pomoc jako czyn ekumeniczny bez 
precedensu; chrześcijanie różnych wyznań zaczęli ze sobą współpraco
wać przy rozdzielaniu darów. Parafie rzymskokatolickie niejednokrotnie 
doświadczyły pomocy tak zwanych Kościołów mniejszościowych a i owe 
Kościoły często były wspierane przez parafie rzymskokatolickie. Ksiądz 
Profesor zwrócił uwagę na fakt, że chrześcijan z Kościołów zagranicz
nych nie prosiliśmy o pomoc, lecz, że oni sami własnowolnie ją ofiaro
wywali. Ta społeczna diakonia dla braci w potrzebie, stała się nowym 
rozdziałem historii młodego ruchu ekumenicznego.

Reasumując — trzeba stwierdzić, że mankamentem tego niezwykle in
teresującego i pożytecznego sympozjum było to, że za wiele czasu, na
szym zdaniem, poświęcono analizie pojęcia samej tylko diakonii, a za 
mało — wzajemnemu związkowi tego pojęcia z terminem ekumenia. Po
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wysłuchaniu referatów można było odnieść wrażenie, że diakonia nie ma 
zasadniczego wpływu na kształtowanie postaw ekumenicznych — choć 
trzeba przyznać, że niektórzy referenci podkreślali, iż diakonia jest wiel
ką szansą dla ekumenii. Istotnym brakiem wydaje się także nieobecność 
na sympozjum teologów innych nurtów chrześcijaństwa, poza katolicyz
mem i protestantyzmem.

Pięknym i ważnym momentem sympozjum było nabożeństwo ekume
niczne, któremu przewodniczył bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewan
gelicko-reformowanego. W wygłoszonej homilii rozwinął on przypowieść 
z Ewangelii św. Mateusza o rozmnożeniu chleba. Bp Tranda powiedział, 
że wszyscy chrześcijanie są szczególnie wezwani do służby diakonijnej 
dla świata, i że służba taka najpełniejszy swój wymiar osiąga we wspól
nym działaniu wszystkich chrześcijan.

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić wielkie osobiste zaangażowa
nie w zorganizowanie sympozjum, ks. prof. Alfonsa Skowronka, który 
również niezwykle sprawnie kierował przebiegiem obrad.

Warto zaznaczyć, że było to trzecie już w przeciągu kilkunastu ostat
nich miesięcy, międzynarodowe sympozjum ekumeniczne zorganizowane 
przez Katedrę, którą kieruje ks. prof. Alfons Skowronek.

Antoni Grześkoyriak 
Andrzej Morozowski

JESZCZE O TYGODNIU MODLITW O JEDNOŚĆ
CHRZEŚCIJAN

W poprzednim numerze naszego kwartalnika zamieściliśmy sprawozda
nie z przebiegu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie. 
Obchody stołeczne mają u nas najdłuższą tradycję i zarazem najwyższą 
rangę, jako że w Warszawie znajdują się władze zwierzchnie wszyst
kich niemal Kościołów.

Od kilku lat w okresie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan daje 
się zaobserwować wyraźne ożywienie kontaktów międzywyznaniowych 
także w innych ośrodkach kościelnych. Tak było również i w tym roku, 
jednakże informacje o mających miejsce poza Warszawą spotkaniach 
i nabożeństwach ekumenicznych docierały stamtąd raczej rzadko: poda
wała je głównie lokalna prasa wyznaniowa, a jeśli publikowano je w pis
mach ogólnopolskich, to ograniczono się zazwyczaj do wyliczeń nazwisk 
uczestników uroczystości. A przecież było w ciągu tegorocznego Tygod
nia Modlitw sporo wydarzeń zasługujących nie tylko na odnotowanie, 
ale wręcz domagających się komentarza. W końcu takie fakty, jak wy
głoszenie przez duchownego luterańskiego homilii w katedrze katolickiej,
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czy spotkanie biskupa prawosławnego z alumnami seminarium katolic
kiego nie zdarzają się zbyt często i powinny być odnotowane jako wyda
rzenia ekumeniczne dużej rangi. Takim właśnie, a także innym ważnym 
wydarzeniom, które miały miejsce w czasie tygodnia ekumenicznego pra
gniemy poświęcić niniejsze sprawozdanie.

W przeddzień Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Skoczowie, 
na Śląsku Cieszyńskim, doszło do bezprecedensowego spotkania duchow
nych Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła rzymskokatolickiego. 
W dn. 17 I 1984 r. w świątyni katolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świę
tego zgromadziło się ok. czterdziestu księży katolickich ze Śląska wraz 
z bp. Herbertem Bednorzem, ordynariuszem diecezji katowickiej oraz 
piętnastu duchownych luterańskich, wśród których byli m.in. ks. An
drzej Czyż, konsenior diecezji cieszyńskiej, proboszcz miejscowej parafii 
ewangelicko-augsburskiej i ks. Jan Gross, konsenior diecezji katowickiej, 
proboszcz parafii Mikołów, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Jak podaje w relacji z tego spotkania „Gość Nie
dzielny” (nr 6 z 5 II 1984 r.): Niewielki kościółek w Skoczowie był świad
kiem zjednoczenia w modlitwie. Nie było tam teoretyzowania, mądrych 
dysput, ale zwyczajna, gorąca modlitwa chrześcijan. Modlitwa, która po
zwala przeżyć jedność.

Wspólna modlitwa przeplatana była czytaniem fragmentów Pisma św., 
śpiewaniem pieśni oraz refleksyjnymi przemówieniami pastorów — ks. 
kons. A. Czyża i ks. kons. J. Grossa. Kazanie wygłosił bp H. Bednorz, 
który podkreślił doniosłość tego modlitewnego spotkania i wyraził na
dzieję, że będzie ono początkiem czegoś wielkiego, co będzie rzutowało 
na przyszłość całego chrześcijaństwa na Śląsku.

Mówiąc o stosunkach między katolikami a ewangelikami w tym regio
nie Ksiądz Biskup stwierdził, że od dłuższego czasu bardzo się one po
prawiły i że nie dochodzi już do walk czy zmagań na tle wyznaniowym, 
zdarzają się natomiast coraz częstsze przypadki wzajemnej pomocy, co 
można zaobserwować chociażby w stosunkach sąsiedzkich czy w miej
scach pracy. Bp Bednorz mówił też o konieczności wzajemnego przeba
czenia za winy popełnione w przeszłości. Do tego, co złego czyniliśmy, 
a było tego dużo, nie chcielibyśmy więcej wracać, byłoby to bowiem 
sprzeczne z ideą pojednania. To odnawiałoby tylko stare rany, które 
chcielibyśmy raz na zawsze zagoić i całkowicie zatrzeć przez wzajemne, 
szczere pojednanie. Te słowa wypowiedziane w mieście bł. Jana Sarkan- 
dra, który zginął w r. 1620 śmiercią męczeńską na Morawach padając 
ofiarą wojny prowadzonej między katolikami a protestantami, mają swo
ją szczególną wymowę. Z tonu wypowiedzi bpa Bednorza wynika, że bez
sensowne jest przenoszenie starych, wzajemnych urazów w inną epokę 
historyczną, bo będzie to tylko odnawianiem ran, utrwalaniem podziałów 
między chrześcijanami. Dlatego też Ks. Biskup nie wspomniał o żadnych 
konflikatach wyznaniowych jakie miały miejsce w przeszłości na Śląsku.

Pięknym akordem tego spotkania było wspólne błogosławieństwo, któ
rego udzielili zgromadzonym bp H. Bednorz oraz księża konseniorzy ks. 
A. Czyż i ks. J. Gross.

Nie ulega wątpliwości, że tego typu spotkania dobrze służą wzajem
nemu poznaniu i zbliżeniu. Nie mogą się one jednak odbywać bez udzia
łu ludzi świeckich. Wprawdzie duszpasterze mają szczególną rolę do 
spełnienia jeśli idzie o szerzenie i upowszechnianie idei pojednania, jed
nakże, jak to podkreślał wielokrotnie jeden z czołowych polskich ekume-
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nistów, nie można stwarzać iluzji, że ekumenizm jest tylko sprawą księ
ży. Trzeba bowiem pamiętać, że jest on wyzwaniem dla wszystkich wie
rzących w Chrystusa, również dla ludzi świeckich.

Miejscem innego bezprecedensowego spotkania ekumenicznego było w 
dzień później, tj. 18 I 1984 r. Wyższe Seminarium Duchowne we Włoc
ławku, które odwiedził bp Szymon, ordynariusz prawosławnej diecezji 
łódzko-poznańskiej. W spotkaniu, poza profesorami i alumnami semina
rium, uczestniczyli: bp Roman Andrzejewski, biskup pomocniczy diece
zji włocławskiej, przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, a także delegacja 
miejscowej wspólnoty prawosławnej ze swym duszpasterzem ks. Micha
łem Szlagą.

Bp Szymon wygłosił referat pt. „Aktualny stan dialogu katolicko-pra- 
wosławnego”, ukazując na wstępie wydarzenia historyczne, które w 
1054 r. doprowadziły do ostatecznego rozłamu między Kościołem Wscho
du i Zachodu. Podkreślił, iż przyczyną tego rozłamu były nie tyle racje 
teologiczne, co czysto ludzkie. Stwierdził, że choć katolicy i prawosławni 
pojmują inaczej niektóre zagadnienia teologiczne i doktrynalne, to jednak 
nie powinno się mówić o dwóch Kościołach, lecz o jednym, powszechnym 
i katolickim Kościele Chrystusowym.

Drugi referat nt. dialogu doktrynalnego i jego zasad w świetle sobo
rowego „Dekretu o ekumenizmie” wygłosił ks. dr Wojciech Hanc, wy
kładowca seminarium włocławskiego, który był również organizatorem 
spotkania. Mówił on o duchowych i doktrynalnych warunkach dialogu 
międzywyznaniowego, które akcentowane są w dokumentach Kościoła 
rzymskokatolickiego. Do tych pierwszych należą: wewnętrzne nawróce
nie polegające na pokorze, braterskiej miłości, duchu ubóstwa, prośbie do 
Boga i naszych braci o przebaczenie naszych grzechów przeciw jedności 
oraz wspólna modlitwa. Warunki doktrynalne to m.in. konieczność przy
jęcia za płaszczyznę dialogu wspólnego dziedzictwa Chrystusowego, ko
nieczność prowadzenia dialogu na zasadzie równości i w duchu zasady 
św. Pawła: czynić prawdą w miłości.

Po wygłoszonych referatach zabrał głos bp R. Andrzejewski, który po
wiedział m.in.: Jeśli na początku przy rozejściu się chrześcijan zaważyły 
w większości sprawy ludzkie, to teraz należy akcentować sprawy Boże, 
a są nimi: wspólne dziedzictwo i modlitwa.

Drugą część spotkania wypełniło nabożeństwo ekumeniczne, któremu 
przewodniczył ks. W. Hanc. Homilię, nawiązującą do hasła tegorocznego 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan — „Powołani do jedności przez 
Krzyż naszego Pana” — wygłosił bp Szymon. Chór kleryków seminarium 
włocławskiego wykonał pieśń cerkiewną „łże Cheruwimy”. Centralnym 
punktem nabożeństwa była adoracja krzyża, którą prowadził bp R. An
drzejewski. Pięknym akcentem tego spotkania był braterski pocałunek 
pokoju, który wymienili między sobą biskup katolicki i prawosławny, 
a także pozostali uczestnicy nabożeństwa. Z okazji spotkania ekumenicz
nego alumni 5 roku przygotowali wystawę poświęconą Kościołowi pra
wosławnemu oraz ośrodkom ekumenicznym w Taizć i Chevetogne.

Cieszy fakt, że do seminariów katolickich zapraszani są coraz częściej 
duchowni innych wyznań. Takie spotkania, podczas których alumni ma
ją okazję poznać historię i doktrynę innych wyznań są na pewno pomoc
ne w kształtowaniu wśród przyszłych duszpasterzy postawy ekumenicz
nej. Jest to o tyle ważne, że niedługo ci młodzi ludzie, po otrzymaniu 
święceń kapłańskich podejmą pracę duszpasterską w parafiach i dzięki
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formacji ekumenicznej, jaką otrzymali w seminarium, będą mogli wiele 
uczynić dla upowszechnienia idei ekumenicznej wśród ogółu wiernych.

Głównym akcentem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześ
cijan w Lublinie była Msza św. odprawiona w miejscowej katedrze kato
lickiej w dn. 22 stycznia. Uczestniczyli w niej obok licznej rzeszy ducho
wieństwa i wiernych z Kościoła rzymskokatolickiego przedstawiciele na
stępujących Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ma
riawitów, baptystów i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Podczas Mszy, którą celebrował bp Bolesław Pylak, ordynariusz die
cezji lubelskiej, kazanie nawiązujące do hasła tegorocznego tygodnia eku
menicznego wygłosił ks. Jan Szklorz, administrator parafii ewangelicko- 
augsburskich w Radomiu i Lublinie. Był to trzeci, jak mi wiadomo, przy
padek przemawiania w katedrze katolickiej duchownego reprezentującego 
inne wyznanie. W tym miejscu warto przypomnieć dwa poprzednie. Pod
czas uroczystości z okazji 1600 rocznicy Soboru Konstantynopolitańskie
go I i 1550 rocznicy Soboru Efeskiego, która odbyła się 7 V I1981 r. w 
katedrze warszawskiej przemawiał ks. Mikołaj Lenczewski z Kościoła 
prawosławnego. Natomiast dn. 22 1 1983 r. w czasie nabożeństwa ekume
nicznego odprawionego w katedrze opolskiej, kazanie wygłosił ks. Rudolf 
Pastuch, senior diecezji katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Od lat bardzo uroczyście obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan na Górnym Śląsku, który jest najbardziej zróżnicowanym 
pod względem wyznaniowym regionem Polski. Główne uroczystości po
łączone zostały w tym roku z konferencją księży diecezji cieszyńskiej 
i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, która odbyła się w 
dn. 20 stycznia 1984 r. w Katowicach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
wszystkich ośmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicz
nej oraz Kościoła rzymskokatolickiego. Podczas konferencji referaty wy
głosili: bp Alfons Nossol (ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu): „Znaczenie teologii ks. dr. Marcina Lutra 
dla współczesnej teologii katolickiej” oraz bp Jeremiasz (ordynariusz 
prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej): „Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów w Vancouver o jedności Kościoła”. Następnie 
uczestnicy uroczystości udali się do luterańskiej świątyni Zmartwych
wstania Pańskiego, gdzie odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne 
z udziałem wiernych. Kazania wygłosili: bp Jeremiasz oraz ks. sen. R. 
Pastucha.

Uroczystości ekumeniczne z udziałem wysokiej rangi dostojników koś
cielnych odbyły się również w Łodzi. Na nabożeństwo do świątyni pra
wosławnej pw. św. Olgi przybyli licznie wierni oraz duchowieństwo róż
nych wyznań, w którym to gronie znajdowali się m.in. bp Józef Rozwa
dowski, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji łódzkiej i bp Zdzisław 
M. Włodzimierz Jaworski, ordynariusz marmiawickiej diecezji śląsko- 
łódzkiej. W nabożeństwie uczestniczyli także alumni Wyższego Semina
rium Duchownego w Łodzi. Kazanie wygłosił bp Szymon, który wskazał 
na konieczność pobudzenia wśród wszystkich chrześcijan ducha jedności 
i wzajemnej tolerancji. Na zakończenie uroczystości wszyscy biskupi 
udzielili licznie zgromadzonym wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

Według informacji nadesłanej nam przez Oddział Regionalny Polskiej 
Rady Ekumenicznej w Bydgoszczy, tegoroczny tydzień ekumeniczny w 
Bydgoszczy i w Toruniu odbywał się przy bardzo licznym udziale wier
nych różnych wyznań. W Bydgoszczy miejscowy Oddział PRE zorgani
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zował nabożeństwa w następujących świątyniach: polskokatolickiej, Zjed
noczonego Kościoła Ewangelicznego, ewangelicko-augsburskiej, prawo
sławnej i metodystycznej. Nabożeństwo centralne odbyło się 22 stycznia 
w ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela. Przewodniczył mu miej
scowy proboszcz ks. Tadeusz Narzyński, zaś homilię wygłosił ks. Bogdan 
Tranda, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, któ
ry zaakcentował konieczność nawrócenia, pojednania i pogłębienia naszej 
jedności przez Krzyż Chrystusowy. Na zakończenie nabożeństwa modli
twy liturgiczne według rytu prawosławnego odmówił ks. Paweł Minajew, 
proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Bydgoszczy. Śpiewał chór 
tejże parafii. Ostatnie nabożeństwo odbyło się w dn. 25 stycznia w świą
tyni metodystycznej i zasługuje na uwagę m.in. dlatego, że obok miej
scowego pastora ks. Michała Jamnego, przewodniczącego Oddziału PRE 
w Bydgoszczy, wzięło w nim czynny udział 6 duchownych z różnych 
Kościołów. Kazania wygłosili duszpasterze z Bydgoszczy: ks. Zygmunt 
Okoń, proboszcz polsko-katolickiej parafii Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz ks. Zdzisław Józefowicz, pastor I Zboru Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy duchowni wypo
wiedzieli lub odśpiewali słowa błogosławieństwa według tradycji obowią
zującej w ich Kościołach.

Kończąc niniejsze sprawozdanie trzeba podkreślić, że nie jest ono kom
pletne, uwzględnia bowiem informacje o przebiegu Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan w niektórych tylko większych ośrodkach kościel
nych naszego kraju. Zarejestrowanie wszystkiego, co dzieje się podczas 
tygodnia nie jest możliwe, tym bardziej, że szereg parafii nawet w nie
wielkich miejscowościach organizuje nabożeństwa ekumeniczne.

Niemniej jednak już choćby na podstawie powyższych informacji moż
na sformułować kilka ogólnych wniosków. Przede wszystkim należy zwró
cić uwagę na to, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan traktowany 
jest coraz poważniej przez władze zwierzchnie większości Kościołów i zy
skuje coraz większą rangę. Przejawia się to m.in. w uczestnictwie w na
bożeństwach ekumenicznych wysokich dostojników kościelnych różnych 
wyznań. W tymże roku dał się zwłaszcza zaobserwować liczny udział w 
obchodach Tygodnia biskupów rzymskokatolickich. Myślę, że w ten właś
nie sposób niektórzy biskupi potwierdzili — a świadczy o tym również 
list pasterski Episkopatu z okazji tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jed
ność Chrześcijan — że ekumenizm staje się w coraz większym stopniu 
przedmiotem szczególnej troski duszpasterskiej Episkopatu Polski.

Tegoroczny tydzień ekumeniczny obfitował w wiele ważnych, nierzad
ko bezprecedensowych wydarzeń, które, miejmy nadzieję, wpływać bę
dą na poprawę stosunków międzywyznaniowych w Polsce., Szkoda tylko, 
że wszelkiego rodzaju kontakty ekumeniczne tracą na intensywności za
raz po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Oby przy
kład Lubelszczyzny, gdzie w ciągu całego roku odbywają się przy du
żym udziale wiernych ekumeniczne modlitwy i konferencje, stanowił za
chętę dla podejmowania tego rodzaju inicjatyw w innych regionach na
szego kraju, zwłaszcza zaś tam, gdzie żyją obok siebie chrześcijanie róż
nych wyznań.

Antoni Grześkowiak
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UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 500-LECIA URODZIN 
ULRYKA ZWINGLIEGO W ZURYCHU

Kanton i miasto Zurych, nie są ojczyzną Zwingliego, bo urodził się on 
w miejscowości Wildhaus, w kantonie St. Gallen. Ale w Zurychu rozpo
czął swoją działalność jako reformator i dlatego właśnie to miasto było 
miejscem głównych uroczystości poświęconych jubileuszowi 500-lecia uro
dzin Reformatora. Odbyły się one w dniach od 27 do 29 stycznia br. przy 
udziale wielu gości, zarówno oficjalnych przedstawicieli miasta i kanto
nu, jak również Kościołów kantonalnych — szwajcarskich oraz Kościo
łów chrześcijańskich z zagranicy a także Kościoła rzymskokatolickiego ze 
Szwajcarii. Wśród wielu delegacji zagranicznych była także delegacja 
z Polski, najliczniejsza ze wszystkich, bo licząca 9 osób. Kościół Prawo
sławny reprezentowali: bp Jeremiasz, ks. Jerzy Doroszkiewicz i ks. Ale
ksander Konachowicz. Z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przybyli: 
dr Dorota Nie wieczerzał — prezes Konsystorza, Jan Baum — członek 
Konsystorza oraz autor tego artykułu. Chrześcijańską Akademię Teolo
giczną reprezentowali jej rektor, ks. prof, dr Jan Niemczyk oraz dr Ma
rian Bęndza a Polską Radę Ekumeniczną — dyr. Andrzej Wojtowicz.

Odniosłem wrażenie, że całe uroczystości przeznaczone były jedynie 
dla zaproszonych gości. My zazwyczaj wykorzystujemy takie okazje, aby 
zapewnić możliwie dużej liczbie osób bezpośredni udział w uroczystości, 
w ten sposób powstaje mniejsza lub większa manifestacja (w dobrym 
tego słowa znaczeniu). Tam w Zurychu, zapewniono wielu ludziom moż
liwość udziału i obserwowania, zwłaszcza nabożeństwa, ale pośrednio, bo 
przez telewizję. Całe nabożeństwo niedzielne było bowiem transmitowa
ne przez szwajcarską telewizję. Obszernie informowały też o uroczystoś
ciach wszystkie inne środki masowego przekazu. W telewizji był rów
nież wyświetlany, wykonany na zlecenie zuryskiego Kościoła, film o Ul- 
ryku Zwinglim. Uczestnicy uroczystości mieli możność obejrzeć film już 
pierwszego wieczora, kiedy w sali kasyna „Zürichhorn”, przy otwarciu 
uroczystości jubileuszowych, został ten film zaprezentowany. Uroczystoś
ci jubileuszowe otworzył ks. Ernst Meili, prezydent Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego w kantonie Zurych, który podkreślił znaczenie Ul- 
ryka Zwingliego dla miasta i kantonu Zurych oraz dla całej Szwajcarii, 
gdyż właśnie Zwingli zapoczątkował reformację w tym kraju. Podkreś
lił on również ekumeniczne znaczenie uroczystości, której kierownictwo 
Kościoła zuryskiego nadało taki charakter, zapraszając licznych gości eku
menicznych ze swego kraju i z zagranicy.

W sobotni wieczór, dnia 28 stycznia, odbyła się uroczysta akademia. 
Odbyła się ona w kościele Grossmünster, w którym od 1 stycznia 1519 
roku działał U. Zwingli i który stał się kolebką szwajcarskiej reformacji. 
Otwierając tę uroczystość ks. E. Meili powiedział m.in.: Zwingli przez 
swoje wezwanie: Do Ewangelii, do Ewangelii, wezwał do służby Ewan
gelii we wszystkich dziedzinach życia i wykazał wartość tej służby (...) 
Zwingli podkreślał zarówno: działanie Słowa Bożego we wszystkich dzie
dzinach, oddziaływanie Ewangelii na całe życie, jak również znaczenie 
zboru, w którym Kościół Jezusa Chrystusa żyje. Jeśli zbór jest żywy, 
żywy jest róumież Kościół (...). Szerokość spojrzenia Zwingliego zobowią
zuje nas dzisiaj do tolerancji i zrozumienia innych Kościołów i religii.
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Przekonanie o wartości własnej wiary powinno prowadzić do zrozumie
nia i uznania innych w ich wierze (...). Szczególnie godne uwagi są jego 
poglądy społeczne (...). Niesprawiedliwości społeczne można usunąć — 
jeśli usuwa się ich przyczyny, a to może się stać tylko wtedy, gdy dobro 
ogólne przenosi się ponad własne interesy (...). Zarówno naszemu demo
kratycznemu państwu, jak i dzisiejszemu społeczeństwu sprawia kłopoty 
uświadomienie sobie podstawowych wartości, które zakorzenione są w 
Ewangelii, w Biblii, są to: sprawiedliwość, pokój, wolność, miłość bliźnie
go i nieprzyjaciół, zaufanie (...). Siły tworzące te wartości potrzebują na
szego poparcia, która opiera się na (...) Bożej pomocy.

Podczas otwarcia uroczystości mowę powitalną wygłosił również pre
zydent rządu kantonalnego, Konrad Gisler. Program akademii wypełniły 
dwa referaty oraz muzyka i śpiew.

Prof, dr G. Locher mówił na temat: „Doniosłość drogi i dzieła Zwin- 
gliego w jego czasach”. Zgodnie z tematem, referent przedstawił znacze
nie Ulryka Zwingliego w czasach Reformacji i bezpośrednio po niej. Prof, 
dr R. Leuenberger omówił zaś temat „Droga i dzieło Zwingliego — jako 
pytanie w odniesieniu do naszych czasów”. Referent poruszył kilka waż
nych zagadnień:

1. Reformacja zuryska dała szwajcarom Kościół (Volkskirche), przy 
czym postawiła sobie za zadanie, aby Kościół Jezusa Chrystusa podpo
rządkować Słowu Bożemu i na tej podstawie pozwolić mu się odrodzić 
dzięki mocy Ducha św. Zwingliemu nie chodziło o to, aby Kościół wy
rzekł się tradycji, przeciwnie, chodziło mu o to, aby tradycja pomogła 
sięgnąć do źródeł w dziele odnowy. Zwingli założył teologiczną szkołę w 
Zurychu, która prowadziła rzetelną pracę teologiczną, konieczną dla pro
cesu reformowania Kościoła i pomocną dla codziennej pracy Kościoła. 
Zwingli związał bardzo ściśle teologię z Kościołem i odwrotnie — Koś
ciół z teologią.

2. Kościół Grossmünster służył nie tylko jako miejsce nabożeństw, lecz 
stał się także duchowym ośrodkiem miejskiej republiki (kantonu). Zwin
gli bez wątpienia zabierał głos jako kaznodzieja i teolog również w spra
wach republiki, a więc w sprawach politycznych, tak że jego oddziały
wanie prowadziło nie tylko do reformacji w Kościele, lecz również do 
reform w państwie. Do zagadnień, w które zaangażował Zwingli cały 
swój autorytet, należała sprawa zaciągania się Szwajcarów do armii włos
kiej jako najemnych żołnierzy — występował tu Zwingli jako obrońca 
godności człowieka. Referent przeniósł ten problem na sprawę współ- 
czeskich cudzoziemskich robotników w Szwajcarii oraz politycznych 
uchodźców, którzy powinni być zawsze przyjmowani w Szwajcarii jako 
bracia, z poszanowaniem ich ludzkiej godności.

3. Referent krytycznie ocenił, jako wkroczenie na błędne drogi, udział 
Zwingliego z bronią w ręku w wojnie religijnej protestantów z katoli
kami. Paradoksem stało się, że człowiek, który tak zdecydowanie wystę
pował przeciwko udziałowi Szwajcarów w walkach armii włoskiej, sam 
w pewnym momencie chwycił za broń i stanął do walki o zwycięstwo 
Reformacji w Szwajcarii. Prof. Leuenberger powiedział nawet, że wraz 
ze Zwinglim Zurych przeżył nie tylko dowody łaski, ale także znak sądu. 
Ale, jak podkreślił referent, właśnie dzięki temu wydarzeniu została zao
szczędzona Szwajcarii 30-letnia wojna i noc św. Bartłomieja. Uzasadnił to 
w ten sposób, że po śmierci Zwingliego młode państwo zuryskie stanęło 
wobec konieczności nauczenia się, na czym polega umiejętność wzajem-
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nego poznawania się i współżycia ludzi o różnych poglądach. I tego się 
nauczyło. W tym procesie poznawczym odkryli oni swoje ewangelickie 
sumienie oraz polityczną tożsamość, a tym samym moc pobudzania in
nych do działania.

Prof. Leuenberger zakończył swój referat mówiąc — Zwingli jest dla 
nas wielki przez to, że wśród sprzeczności swoich czasów i swego narodu 
ustawicznie szukał tego, co jest jednoznaczne oraz przez to, że wskazywał 
na wartości nadrzędne, wskutek czego i my — nie w nim, lecz w Bogu 
szukamy tego, co istotne i ważne.

Jubileuszowa akademia otrzymała bardzo staranną i na wysokim po
ziomie postawioną oprawę muzyczną, podobnie zresztą, jak nabożeństwo, 
które odbyło się następnego dnia. Podczas obu tych uroczystości wyko
nane zostały przez chór parafialny motety napisane przez Zwingliego. 
Muzyka do niektórych z tych motetów skomponowana została również 
przez Zwingliego. Muzyka do pozostałych motetów skomponowana zo
stała przez współczesnego kompozytora szwajcarskiego, Hansa Studdera, 
który obecny był na uroczystościach. Ponadto zostały wykonane utwory 
Jana Sebastiana Bacha, Johanna Brahmsa i Dietricha Buxtehudego. Na
bożeństwo prowadzili dwaj pastorzy miejscowej parafii, modlitwy przy- 
czynne odmówili czterej księża z różnych krajów, wśród nich bp Jere
miasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Kazanie 
wygłosił ks. Ernst Meili, prezydent Kościoła zuryskiego. Tekst kazania 
zaczerpnął on z Ewang. Mat. 6, 33: Starajcie się naprzód o Królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. W 
I części Ernst Meili mówił o znaczeniu tekstu samego w sobie, w drugiej 
w odniesieniu do życia i działalności Zwingliego, a w trzeciej w odniesie
niu do naszego życia, ale w powiązaniu z zwingliańską reformacją.

Sala kasyna „Zürichhorn” była miejscem spotkań gości z przedstawi
cielami miejscowego Kościoła oraz świadkiem wielu przemówień powi
talnych, które wygłosili przybyli na uroczystość goście, wśród nich, w 
imieniu delegacji polskiej — autor niniejszego sprawozdania. Przy sto
łach, w miłej, bezpośredniej atmosferze, spędzili goście w piątkowy i so
botni wieczór oraz w niedzielne popołudnie wiele godzin na rozmowach 
i słuchaniu muzyki w wykonaniu zespołów regionalnych.

Niemal cały sobotni dzień był przeznaczony na wycieczkę do Wildhaus, 
miejscowości, w której urodził się Zwingli, w rodzinie tamtejszego wolnego 
wieśniaka i wójta. Istnieje po dziś dzień niewielki domek, w którym 
Zwingli przyszedł na świat. Stanowi on dzisiaj skromne muzeum, które 
urządzone jest tak, jak wówczas, w roku 1484, wyglądały wnętrza po
dobnych domów. W kościele w Wildhaus odbyła się również uroczystość, 
podczas której prof. P. Wegelin mówił o działaczu reformacyjnym z St. 
Gallen, Vadianie. Zespół wokalno-muzyczny zaś wykonał balladę prof. 
J. Germanna o Zwinglim.

Cała uroczystość została bardzo dobrze zorganizowana i starannie przy
gotowana, organizatorzy pomyśleli o umożliwieniu kontaktów gościom, 
zarówno ze sobą jak też z organizatorami i przedstawicielami Kościoła 
zuryskiego. Tak wycieczka autokarami do Wildhaus, jak spotkania w 
sali kasyna „Zürichhorn” były po temu dobrą okazją.

Jubileusz 500-lecia urodzin Zwingliego na tej uroczystości się nie za
kończył, przewidziane są jeszcze różne uroczystości zarówno w Zurychu, 
jak i poza tym miastem. Do najważniejszych jednakże należą: cykl wy
kładów w audytorium zuryskiego uniwersytetu z udziałem szwajcar
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skich, holenderskich, duńskich i niemieckich teologów i historyków oraz 
„dysputa zuryska 84”, podczas której rozważane i dyskutowane będą 
następujące problemy: „My i nasz Kościół”, „Wiara we współczesnej 
dobie”, „Kościół i społeczeństwo”, „Kobieta i Kościół”, „Ekumenia”, „Dia
konia”, „Nabożeństwo jako Służba Boża”, „Wychowanie — nauczanie”, 
oraz „Kryzys — odnowa”. Kierownictwo Kościoła zuryskiego oczekuje, 
że owa „Zuryska dysputa” pomoże znaleźć drogi ożywienia i odnowy 
życia Kościoła Reformowanego w Szwajcarii.

Bp Zdzisław Tranda
i

EKUMENICZNA GRUPA ROBOCZA DO SPRAW INFORMACJI 
W EUROPIE, ZGROMADZENIE DOROCZNE 

Herrnhut, NRD, 2—5 IV 1984

Obecnych było ok. 50 dziennikarzy z 8 krajów Europy Wschodniej i Za
chodniej. Z Polski w obradach uczestniczyli: Wiktor Leyk i Karol Karski 
z kwartalnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, poseł Rudolf Bucha
ła z Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i red. Krzysztof Doroszew
ski z tygodnika „Kierunki”. Rolę gospodarza pełniła Jednota Braterska, 
istniejąca od początku XVIII w. protestancka społeczność religijna, cha
rakteryzująca się z jednej strony intensywnym życiem religijnym, a z 
drugiej — wielkim zaangażowaniem w sprawy społeczne i misyjne. Dla 
uczestników obrad była to więc dobra sposobność do zapoznania się z róż
nymi aspektami pracy Jedno ty Braterskiej.

Główny temat obrad brzmiał: „Nowe zainteresowanie religią w zseku- 
laryzowanej Europie”. Odpowiedni referat wygłosił dr Jens Langer 
z Güstrow. Referat ten był potem przedmiotem dyskusji w mniejszych 
zespołach.

Organizatorzy spotkania wykorzystując fakt przybycia do NRD tylu 
dziennikarzy zagranicznych, postarali się o zapoznanie ich zarówno z ży
ciem i działalnością Kościoła Ewangelickiego Obszaru Kościelnego Görlitz, 
gdzie toczyły się obrady, jak i Związku Kościołów Ewangelickich, zrze
szającego 8 Kościołów luterańskich i ewangelicko-unijnych w tym kraju. 
Temat ten zreferował bp Hanns-Joachim Wöllstadt z Görlitz.

W obradach uczestniczył sekretarz generalny Konferencji Kościołów 
Europejskich, dr Glen Garfield Williams. Jego obecność dowodziła, jak 
wielką wagę do pracy dziennikarzy i publicystów przywiązuje kierowa
na przezeń organizacja, zrzeszająca 117 Kościołów prawosławnych, angli
kańskich i protestanckich naszego kontynentu. Dr Williams poinformował
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zebranych o aktualnej pracy i problemach KKE oraz o przygotowaniach 
do IX Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się w Szkocji, w 1986 r. 
Zachęcał dziennikarzy do intensywniejszego zajmowania się problema
tyką, która jest przedmiotem zainteresowania KKE, a szczególnie do pro
pagowania tematyki najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.

Należy też odnotować przyjęcie, jakie dla uczestników obrad wydał 
sekretarz stanu do spraw kościelnych przy Rządzie NRD — Klaus Gysi. 
Przy tej okazji dziennikarze mogli dowiedzieć się bliższych szczegółów
0 polityce wyznaniowej władz NRD.

Ważnym wydarzeniem obecnego Zgromadzenia Dorocznego było przy
jęcie nowego statutu. Już od pewnego czasu podnosiły się głosy, że po 
blisko 30 latach istnienia organizacji zachodzi potrzeba zastanowienia się 
znowu nad tożsamością i zakresem zadań Ekumenicznej Grupy Roboczej 
do Spraw Informacji w Europie. Dyskutowano nad tą sprawą podczas 
dwóch kolejnych posiedzeń Komitetu Wykonawczego w Budapeszcie
1 Moskwie, wiosną i jesienią 1983 r. Z dyskusji tych jak i z pracy nie
wielkiego zespołu, którego członkiem był m.in. poseł Rudolf Buchała, 
wyłonił się nowy projekt statutu, który — po wniesieniu poprawek — 
został przyjęty w Herrnhut. Tym samym utracił moc wiążącą statut 
z 1972 r.

W nowym statucie czytamy m.in.: Ekumeniczna Grupa Robocza do 
Spraw Informacji w Europie składa się z osób czynnych publicystycznie 
w prasie, radiu, telewizji i filmie. Kierując się odpowiedzialnością chrześ
cijańską, zajmuje się ona tematami kościelnymi, ekumenicznymi i spo
łeczno-politycznymi. Przez dostarczanie informacji i wymianę poglądów 
pragnie ona przyczyniać się do wzmocnienia wspólnej odpowiedzialności.

Grupa Robocza pragnie wnieść wkład do kontaktów między chrześci
janami i sprzyjać porozumieniu między ludźmi w Europie w duchu Aktu 
Końcowego KBWE w Helsinkach i późniejszych konferencji. W tym ce
lu Grupa Robocza utrzymuje kontakty z organizacjami, które działają 
na tym samym polu.

Ekumeniczna Grupa Robocza do Spraw Informacji w Europie, która 
zrzesza aktualnie ok. 80 dziennikarzy i publicystów chrześcijańskich, ob
chodzi w bieżącym roku 30-lecie swego istnienia. Z tego powodu warto 
zapoznać się nieco bliżej z przebytą przez tę organizację drogą.

Dnia 30 kwietnia 1954 r., 80 dziennikarzy i publicystów ewangelickich 
zgromadzonych w Paryżu postanowiło powołać do życia Wspólną Grupę 
Roboczą do Spraw Ewangelickiej Informacji w Europie. Uczestnikami 
tego spotkania byli wyłącznie przedstawiciele krajów zachodnioeuropej
skich. Przyjęty statut tak formułował zadania tej organizacji: Ewange
liccy chrześcijanie w Europie, których głównym lub ubocznym zawodem\ 
jest praca dziennikarska w prasie, radio, telewizji i filmie, tworzą, na 
bazie Ewangelii, Wspólnotę Roboczą do Spraw Ewangelickiej Informacji 
w Europie. Czyniąc to kierują się zamiarem pomagania sobie w działal
ności przez dostarczanie informacji, wymianę poglądów i wzmacnianie 
wzajemnej odpowiedzialności.

W skład 13-osobowego Zarządu wchodziły wówczas osoby narodowości 
niemieckiej, holenderskiej, francuskiej, brytyjskiej, belgijskiej i szwedz
kiej. Trzy miejsca były od samego początku zarezerwowane dla dzien
nikarzy wyznania ewangelickiego z Europy południowej i wschodniej.



Ek u m e n i c z n a  g r u p a  r o b o c z a  d s . i n f o r m a c j i112

Punktem zwrotnym w dziejach tej organizacji było Zgromadzenie Do
roczne, które odbyło się we wrześniu 1969 r. w Siofok na Węgrzech, po 
raz pierwszy w kraju socjalistycznym Europy Wschodniej. Temat obrad 
brzmiał: „Służba Kościoła chrześcijańskiego między Wschodem a Zacho- 
dem”. Było to posiedzenie przełomowe także pod innym względem, do 
grona dziennikarzy ewangelickich dołączyli ich koledzy z Kościoła pra
wosławnego i katolickiego. Przełom w Siofok znalazł też odbicie w zmia
nie nazwy organizacji, która odtąd brzmi: Ekumeniczna Grupa Robocza 
do Spraw Informacji w Europie.

Kolejne posiedzenia doroczne odbyły się w następujących miejscowoś
ciach: Genewa (1970), Helsinki (1972), Warszawa (1973), Driebergen, Ho
landia (1974), Eisenach, NRD (1976), Liebfrauenberg, Francja (1977), Sio
fok, Węgry (1979), Tutzing, RFN (1980), Bossey k. Genewy (1982). Po
dejmowały one następujące zagadnienia: problemy porozumienia w Euro
pie, czy jesteśmy przygotowani do pokoju, nasza odpowiedzialność za 
przyszłość, nowe możliwości współżycia, Kościół w socjalizmie, szanse 
ekumenii.

Od 1979 r. organizacją kieruje Komitet Wykonawczy w następującym 
składzie: Zoltan Aranyos (reformowany, Węgry) — przewodniczący; Henk 
Kouwenhoven (katolik, Holandia) — z-ca przewodniczącego; Gerhard Jo
hann (ewangelik unijny, NRD) — sekretarz; Gerard Brubacher (reformo
wany, Luksemburg) — skarbnik; abp Pitirim (prawosławny, ZSRR), Ka
rol Karski (luteranin, Polska), August Bänziger (reformowany, Szwaj
caria), Aldo Comba (reformowany, Włochy) i Hans Weissgreber (lute
ranin, RFN). Ponieważ w przyszłym roku upływa kadencja Komitetu 
Wykonawczego, przeto podczas obecnego spotkania w Herrnhut powołano 
Komitet Nominacyjny, którego zadaniem będzie zebranie zgłoszonych 
kandydatur i zorganizowanie głosowania nad nimi. Nastąpi to podczas 
Zgromadzenia Dorocznego, które pod koniec maja 1985 r. zbierze się w 
Austrii.

Karol Karski
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MARTIN NIEMOELLER
1 (1892—1984)

Dnia 6 marca 1984 r., po długim i pracowitym życiu, zmarł jeden z 
najwybitniejszych działaczy chrześcijańskich i ekumenicznych naszego 
stulecia — ks. Martin Niemöller.

Willem A. Visser’t Hooft, wieloletni sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów a obecnie jej honorowy prezydent, powiedział kiedyś 
o Niemöllerze, że w jego życiu ekumenia nie jest czymś marginesowym 
lub luksusowym, lecz chlebem powszednim. Odnosi się wrażenie, że do
brze czuje się on dopiero wówczas, gdy może oddychać ekumenicznym 
powietrzem.

Ks. Martin Niemöller urodził się 14 stycznia 1892 r. w Lippstadt 
(Westfalia) w rodzinie duchownego ewangelickiego. W okresie pierwszej 
wojny światowej był oficerem marynarki w pruskiej kadrze cesarza Wil
helma II i dowódcą okrętu podwodnego. Ówczesne przeżycia spowodo
wały, że stał się zdecydowanym przeciwnikiem wojny i aktywnym dzia
łaczem pokojowym. Po zakończeniu działań wojennych podejmuje stu
dia teologiczne w Monastyrze, po ukończeniu których zostaje ordynowa
ny na duchownego. Przez siedem lat kierował Misją Wewnętrzną West
falii. W lipcu 1931 r. parafia ewangelicka w Berlinie-Dahlem wybrała 
go swoim proboszczem. Niedługo potem jego nazwisko stało się symbo
lem wolności ewangelicznej w walce Kościoła przeciw totalitarnym rosz
czeniom narodowego socjalizmu.

Krótko po dojściu nazistów do władzy ks. Niemöller powołuje do ży
cia tzw. rady braterskie, z których powstał potem tzw. Kościół Wyzna
jący (Bekennende Kirche), zrzeszający ewangelickich chrześcijan będą
cych w opozycji do panującego reżimu. W 1934 r., podczas wizyty dostoj
ników kościelnych u Hitlera, właśnie ks. Niemöller odważył się powie
dzieć dyktatorowi słowa prawdy i zdecydowanie odmówić poparcia jego 
polityce zbrojeń i dyskryminacji ludności pochodzenia żydowskiego. Od
rzucił też żądanie Hitlera, aby Kościół troszczył się tylko o sprawy po- 
zadoczesne.

Mimo pogróżek nazistów, ks. Niemöller nieustraszenie angażował się 
dalej na rzecz Kościoła Wyznającego, aczkolwiek jego działalność nawet 
w środowiskach kościelnych spotykała się często z dezaprobatą i ostrą 
krytyką. W 1937 r. zostaje aresztowany i jako „osobisty więzień” Hitlera 
spędza osiem lat w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau, 
w tym trzy lata w zupełnej izolacji.

Więziony pozostał jednak ks. Niemöller źródłem siły dla Kościoła Wy
znającego. Właśnie wówczas jego osoba urosła w kraju i za granicą do
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rangi symbolu i stała się bodźcem do oporu wypływającego z posłuszeń
stwa wobec Boga i z odpowiedzialności chrześcijańskiej.

Jesienią 1945 r. przybyli do Stuttgartu przedstawiciele Komitetu Tym
czasowego Światowej Rady Kościołów, aby odbyć pierwsze po zakoń
czeniu działań wojennych spotkanie z nową Radą Kościołów Ewangelic
kich w Niemczech. W przeddzień tego spotkania ks. Niemöller wygłosił 
kazanie, w którym stwierdził, że nadeszła godzina pokuty i że tylko 
przez wyraźne wyznanie winy protestanci będą mogli przyczynić się do 
prawdziwej odnowy życia w Niemczech oraz będą mogli nawiązać szcze
rą i aktywną współpracę z ruchem ekumenicznym. Pod przemożnym 
wpływem tego zdecydowanego przeciwnika reżimu hitlerowskiego, człon
kowie Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech, w obecności przed
stawicieli Światowej Rady Kościołów, publicznie przyjęli na siebie winę 
za rozwój wydarzeń w okresie rządów nazistowskich. Dzięki „Stuttgarc- 
kiemu Wyznaniu Winy” stała się możliwa współpraca między ŚRK a 
ewangelikami niemieckimi. Ten akt pokuty był przez długi czas ostro 
atakowany przez siły zachowawcze w Niemczech. Ks. Niemöller nie tylko 
nie uległ atakom, lecz bezkompromisowo przekazywał dalej posłannictwo 
zawarte w „Wyznaniu Winy”.

W 1947 r. ks. Martin Niemöller został prezydentem Kościoła Ewange
lickiego Hesji-Nassau. W latach 1950 i 1958 był jeszcze dwukrotnie wy
bierany na to stanowisko. W 1964 r., w wieku 72 lat, przeszedł w stań 
spoczynku. Przez wiele lat był też członkiem Rady Kościołów Ewange
lickich w RFN i kierownikiem jej Wydziału Zagranicznego.

Jako najwybitniejsza postać Kościoła Wyznającego, wysoko ceniona 
wszędzie w środowiskach ekumenicznych, ks. Niemöller odbywał niezli
czone podróże, podczas których odwiedzał zarówno Kościoły Wschodu, 
jak i Zachodu. We wszystkich wystąpieniach był niezmordowanym rzecz
nikiem porozumienia, pokoju i pojednania. Jego wysiłki, zmierzające do 
braterskich spotkań, zwłaszcza z Kościołami i narodami krajów socjali
stycznych Europy wschodniej, jak i wieloletnie zaangażowanie w Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej, przyczyniły się w dużej mierze do 
przełamania frontów zimnej wojny. Był pierwszym niemieckim działa
czem kościelnym, który w 1952 r. odwiedził Rosyjski Kościół Prawo
sławny. Również w latach pięćdziesiątych gościliśmy go po raz pierwszy 
w . Polsce.

Na szczególne podkreślenie zasługuje wspomniana podróż ks. Niemölle- 
ra do Związku Radzieckiego. Skorzystał on z okazji, by zbudować pierw
szy pomost między Kościołami Wschodu i Zachodu. Działo się to w epoce 
tzw. zimnej wojny. Ks. Niemöller zdawał sobie sprawę, że różne środo
wiska zachodnie wezmą mu za złe jego wizytę w ZSRR. Jednak przyjął 
zaproszenie Patriarchatu Moskiewskiego i był gotów ponieść konsekwen
cje tego kroku. Prasa zachodnia interpretowała tę podróż przede wszyst
kim jako polityczną demonstrację. Ale sprawozdanie, które ks. Niemöller 
złożył Komitetowi Wykonawczemu Światowej Rady Kościołów w Londy
nie, przyczyniło się do nowego spojrzenia na życie prawosławia rosyj
skiego. Ks. Niemöller przygotował grunt pod rozmowy, które rozpoczęły 
się po II Zgromadzeniu Ogólnym w Evanston (1954) i doprowadziły do 
tego, że Rosyjski Kościół Prawosławny i inne Kościoły prawosławne z 
krajów socjalistycznych przyjęte zostały w poczet członków ŚRK na 
III Zgromadzeniu Ogólnym w New Delhi (1961).

W New Delhi wybrano ks. Niemöllera w skład 6-osobowego Prezydium 
ŚRK. Wybór prezydentów jest niekiedy trudną sprawą i powodem dłu
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gich dyskusji. Ale co do jego kandydatury nie było żadnej wątpliwości. 
Wynikało to nie tylko z faktu, że ks. Niemöller dokonał pionierskiej pra
cy w dziedzinie zbliżenia między Kościołami Wschodu i Zachodu, co w 
New Delhi znalazło widzialny wyraz, lecz także dlatego, że podczas wie
loletniej pracy w Komitecie Wykonawczym i Komitecie Naczelnym Świa
towej Rady Kościołów można się było przekonać, że jest to przywódca 
kościelny i ekumeniczny obdarzony charyzmatem prorockim. Wśród dzia
łaczy ekumenicznych należał do tych niewielu, którzy potrafili zupełnie 
zgłębić skomplikowane problemy organizacyjne Światowej Rady Kościo
łów. Przez pewien czas ks. Niemöller stał również na czele Komitetu 
Finansowego Światowej Rady Kościołów i także na tym polu położył 
ogromne zasługi. Była to tylko część jego działalności na stanowisku pre
zydenta. Aktywnie uczestniczył również we wszystkich posiedzeniach Ra
dy, organizowanych w różnych częściach świata. Podczas licznych wizyt, 
składanych różnym Kościołom, wyjaśniał cierpliwie, na czym polega is
tota i jakie są cele Światowej Rady Kościołów.

Ks. Martin Niemöller był przez wiele lat prezydentem zachodnionie- 
mieckiego Towarzystwa do Spraw Pokoju. Światowa Konferencja Przed
stawicieli Religii na rzecz Pokoju, obradująca po raz pierwszy w 1970 r., 
w Japonii, wybrała go w skład zarządu. W 1971 r. otrzymał z rąk pre
zydenta RFN Gustava Heinemanna, który też był aktywnym działaczem 
Kościoła Wyznającego, Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej. -Dwu
krotnie otrzymał też wysokie odznaczenia radzieckie. Dziewięciokrotnie 
obdarzano go godnością doktora honoris causa.

Jego aktywna działalność na różnych płaszczyznach napotykała często 
w środowiskach chrześcijan zachodnioniemieckich na brak zrozumienia. 
Dla wielu działaczy protestanckich w RFN był ks. Niemöller postacią nie
wygodną, bowiem w sposób bezkompromisowy wypowiadał często to, 
czego woleliby oni nie słyszeć. Kościołom protestanckim w RFN ks. Nie
möller zarzucał często,’ że zaprzepaściły szanse, stworzone przez „Stutt- 
garckie Wyznanie Winy” i zamiast pójść nową drogą, obrały drogę res
tauracji.

Znany teolog ewangelicki z NRD, Günther Jacob, określił ks. Niemölle- 
ra człowiekiem, który jako rzecznik Jezusa Chrystusa, zaangażowany w 
sprawy zagrożonej ludzkości, stał się dla chrześcijan i niechrześcijan w 
całym świecie najpoważniejszym kaznodzieją pokutnym naszej epoki. 
A nieżyjący już metropolita Nikodem z Rosyjskiego Kościoła Prawosła
wnego nazwał go kiedyś obrońcą prawdy, pokoju i jedności chrześcijań
stwa.

Karol Karski
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Z zagranicy
— W dniach od 2 do 6 stycznia 1984 r. odbyło się w Rzymie pierwsze spotkanie 
z drugiej fazy oficjalnego dialogu między Kościołem katolickim a Światowym Alian
sem Kościołów Reformowanych (bliżej piszemy na ten temat w dziale „Sprawo
zdania i dokumenty”).
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Potter, został przy
jęty 12 stycznia 1984 r. w Watykanie przez papieża Jana Pawia II. Przedmiotem 
rozmowy była wizyta papieża w siedzibie SRK w Genewie w dniu 12 czerwca 
1984 cr. Dr Potter spotkał się również z przewodniczącym Sekretariatu ds. Jedności 
Chrześcijan, kard. Janem Willebrandsem oraz z gronem jego najbliższych współ
pracowników. Jak poinformowano w Genewie, dr Potter chciał tą wizytą dać wyraz 
gotowości kontynuowania dobrej współpracy między Radą a Kościołem katolickim 
także po VI Zgromadzeniu Ogólnym SRK w Vancouver.
— Dnia 13 stycznia 1984 r. zmarł wybitny przedstawiciel ruchu ekumenicznego — 
Robert Cuthbert Mackie. Urodził się on 30 kwietnia 1899 r. w Bothwell k. Glasgow. 
W latach 1925—1929 był szkockim sekretarzem Brytyjskiego Ruchu Studentów 
Chrześcijańskich, w latach 1929—1938 — sekretarzem generalnym Brytyjskiego Ru
chu Studentów Chrześcijańskich, w latach 1938—1948 — sekretarzem generalnym 
Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich, w latach 1948—1955 — zastępcą 
sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Był duchowmym Kościoła Prez- 
biteriańskiego Szkocji oraz autorem i wydawcą wielu książek z dziedziny ekume
nizmu.
— Dnia 15 stycznia 1984 r. zmarł w miejscowości Abington, Pensylwania, USA, 
wybitny przedstawiciel ruchu ekumenicznego — John Coventry Smith. Urodził 
się 10 czerwca 1903 r. w Stamfort, Ontario, Kanada. Był duchownym Kościoła Prez- 
biteriańskiego w USA. W latach 1929—1943 był misjonarzem w Japonii, w 1961 r. 
wszedł w skład Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, w latach 1968— 
1975’ pełnił funkcję jednego z sześciu prezydentów Rady. Poza tym działał w Kra
jowej Radzie Kościołów USA, w ruchu praw obywatelskich i na polu edukacji teo
logicznej.
— W połowie stycznia 1984 r. obradował w Genewie Komitet Wykonawczy Świa
towej Federacji Luterańśkiej. Było to jego ostatnie posiedzenie przed Zgromadze
niem Ogólnym, które na przełomie lipca i sierpnia 1984 r. zbierze się w Budapesz
cie. Komitet zalecił dalsize rozszerzenie stosunków z Anglikańską Wspólnotą Koś
ciołów. Wysłuchano też informacji o innych dialogach prowadzonych przez Koś
cioły luterańskie. Dialog luterańsko-metodystyczny zbliża się do finału, natomiast 
rozmowy luterańsko-prawosławne znajdują się dopiero w fazie wstępnej. Komitet 
wypowiedział się za rozpoczęciem nowej rundy rozmów luterańsko-katolickich i lu
ter ańsko-reformowanych, a także za podjęciem dialogu ze Światowym Związkiem 
Baptystów.
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— Papież Jan Paweł II przyjął 22 stycznia 1984 r. na prywatnej audiencji prezy
denta Światowej Federacji Luterańskiej bp. Jpsiaha Kibirę z Tanzanii i sekretarza 
generalnego Federacji, dr. Carla Maua. Bp Kibira podziękował papieżowi za jego 
inicjatywy podjęte z okazji jubileuszu 450-lecia Konfesji Augsburskiej w 1980 r. oraz 
500-lecia urodzin Marcina Lutra w 1983 r. Poinformował też Jana Pawła II o te
matyce obrad najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Federacji i o swoim Kościele 
w Tanzanii. Wszyscy rozmówcy byli zgodni, że w obecnej chwili potrzebne są in
tensywne wysiłki chrześcijan w obronie pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka.
— W styczniu 1984 r. zmarł w Malmö, Szwecja, Nils Ehrenström, wybitny ekume- 
nista szwedzkiego pochodzenia. Urodził się w 1903 r., od 30 roku życia był ściśle 
związany z Ruchem do Spraw Praktycznego Chrześcijaństwa. Po utworzeniu Świa
towej Rady Kościołów w 1948 r. powierzono mu w niej kierownictwo Wydziału 
Studiów. W 1955 r. został powołany na profesora studiów ekumenicznych w Bosto
nie, USA. Po przejściu na emeryturę w 1969 r. powrócił do Genewy, gdzie praco
wał jako doradca SRK. W 1981 r. osiadł w Szwecji. Był autorem wielu studiów 
i książek poświęconych "historii ruchu ekumenicznego.
— W styczniu 1984 r. odbyło się w miejscowości Woking, Anglia, czwarte i ostat
nie spotkanie Międzynarodowej Komisji Teologicznej Anglikańsko-Reformowanej, 
utworzonej w 1980 r. przez Anglikańską Radę Konsultatywną i Światowy Alians 
Kościołów Reformowanych. Wkrótce ma ukazać się raport końcowy posumowujący 
wyniki dialogu. M.in. zajmowano się następującymi tematami: Kościół a Królestwo 
Boże. niezasłużona łaska Boża, rodzaje urzędu kościelnego.
— Przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w RFN, bp Eduard Lohsę, wy
stosował na początku lutego 1984 r. list do papieża Jana Pawła II (pełny tekst za
mieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach od 11 do 18 lutego 1984 r. obradował w Kairze, Egipt, Komitet Wyko
nawczy Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Głównym punktem, obrad 
była dyskusja nad studium zatytułowanym „Będziecie świadkami moimi”. Alians 
oczekuje do końca roku reakcji Kościołów członkowskich na to studium. Wysłu
chano informacji na temat rozmów prowadzonych przez Alians z przedstawicielami 
różnych rodzirf wyznaniowych. Stwierdzono, że sytuacja finansowa Aliansu nie jest 
dobra, rok 1983 został* zamknięty deficytem. Członkowie Komitetu Wykonawczego 
otrzymali zezwolenie rządu egipskiego na odwiedzenie zwierzchnika Kościoła Kop- 
tyjskiego w Egipcie, patriarchy Szenudy III, który od 1981 r. przebywa przymusowo 
w klasztorze Amba Biszoi.
— Dnia 13 lutego 1984 r. zmarł w USA w wieku 89 lat dr Ronald Bainton, pro
fesor Wydziału. Teologicznego Uniwersytetu Yale, wybitny znawca Reformacji, a 
zwłaszcza życia i dzieła Marcina Lutra. Wielu uważało go za luteranina, podczas 
gdy w rzeczywistości został ordynowany w 1927 r. na duchownego Kościoła kon- 
gregacjonalnego, a w chwili śmierci był zarejestrowany jako pastor Zjednoczonego 
Kościoła Chrystusowego. Spośród jego 32 dzieł największy rozgłos uzyskała książ
ka pt. „Tutaj stoję — życie Marcina Lutra”. Sprzedano 1,2 min jej egzemplarzy, 
posłużyła też ona jako scenariusz do filmu. Przed paru laty dr Bainton bawił w 
Polsce, gdzie wygłosił wykłady na temat Reformacji XVI w.
— W połowie lutego 1984 r. rozpoczęła się druga runda dialogu prawosławno^lu- 
terańskiego w USA. Z okazji tego spotkania wyrażono nadzieję, że obie tradycje 
chrześcijańskie znajdą wspólną podstawę jedności. Pierwsza runda dialogu prawo- 
sławno-luterańskiego w USA zakończyła się w 1969 r. W latach 1973—1975 odby
wały się rozmowy między Kościołami luterańskimi i reformowanymi z jednej stro
ny, a Kościołem prawosławnym — z drugiej.
— Papież Jan Paweł II przemawiając 16 lutego 1984 r. do studentów Instytutu 
Ekumenicznego Światowej Rady Kościołów w Bossey k. Genewy, wyraził życzenie 
osiągnięcia pełnej widzialnej jedności Kościołów. Jednocześnie wyraził ubolewanie,
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że chrześcijanie nie osiągnęli jeszcze jedności w wyznawaniu jednej wiary apo
stolskiej i z tego powodu nie mogą wspólnie uczestniczyć w Eucharystii.
— W dniach od 27 lutego do 3 marca 1984 r. odbyło się w Rzymie ostatnie posie
dzenie w ramach drugiej rundy dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie świa
towej (bliżej piszemy na ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Na początku marca 1984 r. obradował w Genewie Komitet Wykonawczy Świa
towej Rady Kościołów. Podczas obrad poświęcono wiele uwagi ocenie VI Zgroma
dzenia Ogólnego SRK, które obradowało latem 1983 r. w Vancouver, Kanada. Stwier
dzono też, że sytuacja finansowa Rady jest względnie dobra i nie istnieje w związ
ku z tym potrzeba redukcji personelu. Jednakże nowe programy pracy można bę
dzie podjąć dopiero wówczas, gdy stare zostaną zakończone. Budżet Rady w 1988 r. 
wynosił 17 min dolarów. Wiele miejsca poświęcono też procedurze wyboru nowego 
sekretarza generalnego. Wyboru tego dokona Komitet Naczelny podczas posiedzenia 
w lipcu 1984 r.
— W Bossey k. Genewy odbyło się w dniach od 3 do 8 marca 1984 r. ostatnie po
siedzenie Komisji Luterańsko-Metodystycznej do Spraw Dialogu (bliżej piszemy na 
ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W St. Pölten, Austria, odbyła się w dniach od 5 do 10 marca 1984" r. konsulta
cja Konferencji Kościołów Europejskich pod hasłem: „Świadectwo o Bogu w zse- 
kularyzowanej Europie”. Punktem ciężkości obrad był stosunek chrześcijaństwa do 
islamu. W obradach uczestniczyło 85 delegatów reprezentujących Kościoły człon
kowskie tradycji prawosławnej, protestanckiej i anglikańskiej oraz 4 gości wyzna
nia muzułmańskiego.
— Dnia 6 marca 1984 r. zmarł w Wiesbaden, RFN, w wieku 92 lat Martin Niemöller, 
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli protestantyzmu zachodnioniemieckiego 
i współczesnego ruchu ekumenicznego (wspomnienie o nim zamieszczamy w dziale 
„Sylwetki ekumenistów”).
— Dnia 16 marca 1984 r. minęła 450 rocznica utworzenia Kościoła anglikańskiego. 
Nie zorganizowano jednak z tej okazji żadnych uroczystości. Oficjalne czynniki 
Kościoła anglikańskiego oświadczyły, że nie ma już powodu do specjalnego wspo
minania rozłamu z Rzymem, gdyż w ostatnich latach stosunki między Kościołem 
anglikańskim a Kościołem katolickim uległy znacznej poprawie.
— W Norwegii rozpoczął się w marcu 1984 r. dialog między przedstawicielami lu- 
teranizmu i baptyzmu. Będzie on trwał przez trzy lata. Za główny temat rozmów 
obrano chrześcijańskie rozumienie człowieka, lecz przewiduje się, że rozmowy skon
centrują się przede wszystkim na zagadnieniu chrztu.
— Teolodzy luterańscy i katoliccy w USA, którzy we wrześniu 1983 r. zakończyli 
dyskusję nad usprawiedliwieniem przez wiarę, podjęli w marcu 1984 r. nową rundę 
dialogu poświęconą kultowi Marii i świętych.
— Grupa teologów katolickich i anglikańskich w USA, prowadząca od dłuższego 
czasu dialog teologiczny, opublikowała pod koniec marca 1984 r. dokument poświę
cony antropologii chrześcijańskiej.
— Dnia 31 marca 1984 r. zmarł w Innsbrucku, Austria, światowej sławy teolog 
katolicki i ekumenista — o. Karl Rahner. Zmarły urodził się 5 marca 1904 r. we 
Fryburgu, Niemcy. W wieku 18 lat wstąpił do zakonu jezuitów. Poczynając od 
II Soboru Watykańskiego, o. Rahner współkształtował dialog Kościoła katolickiego 
z innymi Kościołami chrześcijańskimi i z niewierzącymi. W 1963 r. mianowany zo
stał teologiem soborowym. Głośnym echem odbiła się w 1983 r. książka pt. „Zjedno
czenie Kościołów — realną możliwością”, którą Rahner wydał wspólnie z innym 
wybitnym ekumenistą katolickim Heinrichem Friesem (sylwetce Rahnera poświę
cimy w jednym z najbliższych numerów specjalne wspomnienie).
— W Herrnhut, NRD, odbyło się w dniach od 2—5 kwietnia 1984 r. doroczne po
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siedzenie Ekumenicznej Grupy Roboczej do Spraw Informacji w Europie (bliżej 
piszemy na ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W Hermhut, NRD, obradował w dniach od 9 do 13 kwietnia 1984 r. Komitet 
Roboczy Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej (wydarzeniu temu poświęcimy 
więcej uwagi w następnym numerze).

Z kraju
— W semestrze letnim, tj. w okresie od 15 lutego do 30 maja 1984 r., na Wydziale 
Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie prowadził gościnne wy
kłady z zakresu historii ekumenizmu dr Karol Karski z Kościoła ewangelicko-aug
sburskiego. Podczas zajęć prezentował on sylwetki najwybitniejszych pionierów 
ruchu ekumenicznego wywodzących się z różnych Kościołów. Dr Karski omówił 
m.in. sylwetki takich ekumenistów jak John Mott, abp Nathan Söderblom, bp Char
les Brent, abp William Tempie, abp «Germanos, Suzanne de Dietrich, o. Paul 
Couturier, pastor Martin Niemöller, patriarcha Athenagoras, patriarcha Aleksy, kard. 
Augustyn Bea i Willem A. Visser’t Hooft. W historii wyższych uczelni katolickich 
w Polsce był to pierwszy wypadek podjęcia gościnnych wykładów przez teologa 
niekatolickiego.
— Metropolita Bazyli, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosław
nego, ukończył 15 marca 1984 r. 70 rok życia Jubilat urodził się w miejscowości 
Cisy, woj. białostockie. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Wilnie, 
po czym podjął studia na Sekcji Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. W 
1938 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1940 r. pracował w parafii Michałowo, 
najpierw jako wikariusz, a od 1946 <r. jako proboszcz. W 1960 r., po uprzednim zło
żeniu ślubów zakonnych, został konsekrowany na biskupa. Najpierw był ordyna
riuszem diecezji wrocławsko-szczecińskiej, po czym, w 1970 r., obrany został metro
politą warszawskim i całej Polski. Metropolita Bazyli pełni funkcję wiceprezesa 
Polskiej Rady Ekumenicznej.
— Dnia 26 marca 1984 r. obradowało w Warszawie Prezydium Polskiej Rady Eku
menicznej. Zwierzchnicy Kościołów członkowskich Rady dokonali oceny przebiegu 
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, omówili stan stosunków ekumenicznych 
Rady z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce, ze Związkiem Kościołów Ewange
lickich w NRD i z Radą Kościołów Ewangelickich w RFN. Prezydium zapoznało się 
z przebiegiem wizyty kierownika Urzędu ds. Wyznań, min. Adama Łopatki, w 
siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie. Wiele uwagi poświęcono też po
mocy charytatywnej niesionej naszemu krajowi za pośrednictwem PRE przez SRK 
i krajowe rady ekumeniczne w Europie i USA.
— W Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się 4 kwietnia 1984 r. kolejne po
siedzenie Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumeniczneji Komsji Episkopatu do 
Spraw Ekumenizmu. Dokonano oceny tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan oraz omówiono bieżące sprawy wyłaniające się w stosunkach między 
obu partnerami. Posiedzenie to zbiegło się z 10 rocznicą istnienia Komisji Mieszanej.
— W dniach od 4 do 6 kwietnia 1984 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Komi
sji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Związku Kościołów Ewangelickich w 
NRD. Obradom przewodniczyli: bp Janusz Narzyński, prezes PRE i bp Hanns-Joa- 
chim Wöllstadt z Görlitz. Z opublikowanego komunikatu wynika, że poinformowano 
się wzajemnie o sytuacji kościelno-ekumenicznej i społecznej w obu krajach, o re
cepcji uchwał VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów i o przebiegu 
obchodów Roku Lutra. Zastanawiano się nad możliwością rozszerzenia współpracy 
i wymiany doświadczeń. Obie strony planują zwołać wiosną 1985 r. wspólne sym
pozjum poświęcone „Wychowaniu dla pokoju”. Było to trzecie posiedzenie Komisji 
Kontaktów.

Oprać. Karol Karski
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

W pierwszym kwartale każdego roku ukazuje się na łamach prasy religijnej bar
dzo dużo publikacji o tematyce ekumenicznej, przy czym najwięcej pojawia się ich 
w styczniu, co ma ścisły związek z obchodzonym w tym miesiącu Tygodniem Mo
dlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku styczeń był pod tym względem wyjątkowo 
obfity. Dość pówiedzieć, że niektóre pisma katolickie, takie jak np. „Posłaniec War
miński”, wydawany przez Kurię Biskupią w Olsztynie, „Zorza”, tygodnik rodzinny 
katolików Stowarzyszenia PAX czy „Myśl Społeczna”, tygodnik Zrzeszenia Kato
lików „Caritas”, wydały z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan specjal
ne numery, niemal w całości poświęcone problematyce ekumenicznej. Tematyką tą 
zajęły się nawet czasopisma o profilu misyjnym, jak dwumiesięcznik „Misjonarz”, 
wydawany przez polską prowicję księży werbistów oraz dwumiesięcznik. „Papieskie 
Intencje Misyjne”, wydawany przez Sekretariat Krajowy Papieskiego Dzieła Roz- 
krzewienia Wiary.

Wprawdzie zdecydowana większość publikacji o tematyce ekumenicznej ukazała 
się w prasie katolickiej, jednakże niniejszy przegląd rozpoczniemy od pism wyda
wanych przez Kościoły mniejszościowe.

Miesięcznik „Chrześcijanin”, organ prasowy Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego, opublikował na łamach tekst pięciu pierwszych rozdziałów Ewangelii według 
św. Marka, przetłumaczony we wrześn;uę 1983 r. przez międzywyznaniowy zespół 
biblistów. Inicjatorem tego pionierskiego^ma gruncie polskim przedsięwzięcia jest 
red. Jan Turnau z katolickiego miesięcznika „Więź”. W zespole tłumaczy znajdują 
się reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Są to: ks. dr Michał 
Czajkowski z Akademii Teologii Katolickiej, bp doc. Jeremiasz (Anchimiuk) z 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i ks. Mieczysław Kwiecień, sekretarz re
dakcji miesięcznika „Chrześcijanin”.

Tłumaczom przyświeca idea, aby w Polsce pojawił się tekst całego Pisma świętego, 
uznany przez wszystkie Kościoły. Na razie, tytułem próby, przetłumaczyli oni z ję
zyka greckiego pięć pierwszych rozdziałów Ewangelii św. Marka. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że tłumacze potrafili nieraz zrezygnować z użycia zwrotów trady
cyjnie występujących w przekładach Pisma świętego. Widać to wyraźnie chociażby 
na przykładzie terminu „baptizo”, tłumaczonego — z wyjątkiem tzw. Kościołów wol
nych — jako „chrzczę”. W omawianym przykładzie termin ten w formie rzeczowni
kowej wyrażono za pomocą zwrotów „ponurzanie” i „zanurzenie”, co, trzeba obiek
tywnie przyznać, jest wiernym przekładem terminu greckiego.

Całemu zespołowi wypada wyrazić uznanie za podjęcie tak bardzo potrzebnego 
dzieła i zachęcić jednocześnie do jego kontynuacji, aby mógł u nas powstać ekume
niczny przekład całego Pisma świętego, tym bardziej, że w wielu krajach świata 
ekumeniczne tłumaczenia Biblii są coraz bardziej popularne i cenione.

Tradycyjnie sporo akcentów ekumenicznych można znaleźć w każdym numerze
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miesięcznika „Jednota”, wydawanego przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-refor^ 
mowanego. W styczniowym numerze zwraca uwagę artykuł bp prof. Alfonsa Nossola, 
przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Jest to już druga publika
cja bp. A. Nossola na łamach tego zasłużonego dla krzewienia idei pojednania chrześ
cijan pisma. W swoich rozważaniach bp Nossol nawiązał do hasła tegorocznego 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: „Powołani do jedności przez krzyż na
szego Pana”, akcentując wyraźnie tezę, że wszyscy bez wyjątku chrześcijanie, po
jednani z Ojcem, powinni za wszelką cenę szukać jedności ze swymi braćmi w 
wierze. Wszyscy chrześcijanie powinni też przyczyniać się do tego, aby Kościół 
Chrystusowy był rzeczywiście powszechnym sakramentem pojednania w naszym 
świecie.

„Jednota” jest pismem, które można śmiało polecić wszystkim ekumenistom, jed
nakże, m.iin. ze względu na niski nakład (1 800 egz.), dociera ona do niewielkiego 
kręgu odbiorców. Dobrze więc się stało, że „zareklamował” ją tygodnik „Zorza” 
(nr 4 z 221 1084), publikując rozmowę z redaktorem naczelnym „Jednoty” ks. Bog
danem Trandą. W rozmowie, którą przeprowadził red. Henryk Petruczenko, wiele 
miejsca poświęcono historii pisma (powstało ono w 1926 r., przestało się ukazywać 
z chwilą wybuchu drugiej wojny światowej, a reaktywował je w 1957 r. bp Jan 
Nie wieczerzał) oraz zadaniom i celom jakie stawia sobie „Jednota”.

Padło również pytanie w jaki sposób ewangelicy reformowani rozumieją ekume- 
nię, na które ks. Tranda odpowiedział następująco: Nie m ó w im y  na ogól, gdy w y 
pow iadam y się na tem a ty  ekum en iczne o zjednoczen iu  K ościołów , poniew aż s to im y  
na s tanow isku , że Kościół Jezusa C hrystusa  jest jeden. M am y przy  ty m  oczyw iście  
na m yśli Kościół P ow szechny (nie Kościół w yznaniow y), do którego należą w szyscy  
w ierzący w  Jezusa C hrystusa. T en  Kościół jeden  istn ie je  i nie trzeba  go jednoczyć, 
natom iast w  form ach  w idzia lnych  Kościół się podzielił na różne denom inacje i cho
dzi nam  o to, że n iekoniecznie ta jedność m usi się w yrażać w  fo rm a ln e j jedności 
organizacyjnej, s tru k tu ra ln e j, d o k tryna lne j, ale o to, by chrześcijanie byli sobie 
braćmi, aby pom im o, czy  n a w et dzięk i różnicom , m ożna było dostrzec, że chrześ
cijanie są do siebie życzliw ie  nastaw ieni.

Reformowani odgrywają w światowym ruchu ekumenicznym czołową rolę. Wy
starczy przytoczyć tutaj takie nazwiska, jak pierwszy sekretarz generalny Światowej 
Rady Kościołów Willem A. Visser’t Hooft, długoletni dyrektor Sekretariatu Komisji 
„Wiara i Ustrój” SRK, dr Lukas Vischer czy jeden z najwybitniejszych współczes
nych teologów — Karl Barth. Również na gruncie polskim, mimo że są najmniej
szym Kościołem należącym do Polskiej Rady Ekumenicznej, ewangelicy reformo
wani słyną ze swego ekumenicznego zaangażowania. Jest to tym bardziej godne 
podkreślenia, że niektóre większe nawet od nich wspólnoty unikają kontaktów z in
nymi Kościołami, a zwłaszcza z Kościołem rzymskokatolickim. Taka postawa jest 
reformowanym zupełnie obca. U w ażam y  — wyjaśnia ks. Tranda — że nasza d o k 
tryn a  jest dostatecznie jasna i dostatecznie przekonująca, żeb yśm y  nie m usieli oba
wiać się ko n ta k tó w  z in n ym i Kościołam i. Boją się zw y k le  tak ich  ko n ta k tó w  ci, 
k tó rzy  są słabi, k tó rzy  nie są przekonani o słuszności sw o je j spraw y.

Wartościowej lektury dostarcza 448 numer dwumiesięcznika „Ateneum Kapłań
skie” (zeszyt 3, listopad-grudzień 1983), jednego z najstarszych i najbardziej cenio
nych periodyków teologicznych w Polsce, ukazującego się we Włocławku. Poświę
cony jest on niemal w całości zagadnieniu Eucharystii, przy czym w numerze nie 
ograniczono się jedynie do wykładni nauki katolickiej, ale naświetlono to zagadnie
nie z punktu widzenia prawosławnych i protestantów. Omawiany numer posiada na 
wtslkroś ekumeniczny charakter, bowiem zawiera jeszcze dwie interesujące pozycje 
związane z 500 rocznicą urodzin Marcina Lutra. Są to: artykuł o. prof. Stanisława 
Celestyna Napiórkowskiego OFMConv. pt. „W poszukiwaniu autentycznego obrazu 
Lutra”, w którym można prześledzić ewolucję w katolickim spojrzeniu na Ojca
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Reformacji, oraz tekst wspólnego dokumentu Komisji Mieszanej Katolicko-Luterań- 
skiej, utworzonej przez Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan i Światową 
Federację Luterańską, pt. „Marcin Luter — świadek Jezusa Chrystusa” (dgłoszo- 
nego w maju 1983 r.).

W artykule pt. „Eucharystia — sakramentalnym znakiem jedności”, ks. dr Woj
ciech Hanc wiele uwagi poświęcił zagadnieniu: Eucharystia a jedność chrześcijan, 
zwracając uwagę na liczne, mimo wielu osiągniętych w dialogu międzywyznanio
wym uzgodnień, trudności i przeszkody na drodze do wzajemnego uznania eucha
rystycznej liturgii. Na przykład dla ewangelików sprawą problematyczną pozostaje 
przechowanie i adoracja Najświętszego Sakramentu po zakończeniu liturgii. Jed
nakże zasadniczą przeszkodą, zdaniem ks. Hanca, jest odmienne rozumienie Koś
cioła przez poszczególne wyznania, bowiem różne pojmowanie Kościoła prowadzi 
do odmiennego rozumienia liturgii eucharystycznej i jej funkcji jako całości. Po
nadto nadal otwartym tematem w dialogu międzywojennym pozostaje zagadnienie 
interkomunii.

Autor przytacza w swoim artykule stanowisko ekumenicznej wspólnoty w Taizć 
w świetle którego rysują się trzy etapy drogi prowadzącej w kierunku pełnej eucha
rystycznej jedności: a. komunia otwarta, b. koncelebracja ekumeniczna, c. pojed
nanie lokalne. Jednakże zagadnienia te znajdują się jedynie w sferze roboczych pry
watnych hipotez teologicznych.

W zakończeniu ks. Hanc cytuje opinię brata Maxa Thuriana z Taizś, według któ
rego dialog międzywyznaniowy na temat misterium Eucharystii prowadzi do stwier
dzenia, że nie będzie rozwiązań i uzgodnień w sprawie jednoczesnego charakteru 
Eucharystii tak długo, jak długo instytucje kościelne pozostaną na swoich pozycjach 
historycznych, jurydycznych lub dyscyplinarnych. Jedyna możliwa wizja euchary
stycznego pojednania może mieć miejsce tam, gdzie weźmie się za podstawę per
spektywę powszechnej i transcendentnej wiary. Bowiem tam, gdzie chrześcijanie 
mogą wspólnie wyznać swoją wiarę co do istoty Eucharystii i urzędu, tam otwie
rają się drzwi do eucharystycznej uczty (komunii otwartej), ekumenicznej koncele- 
bracji i lokalnego pojednania.

Ks. Hanc przypomina, że Sobór Watykański II właśnie w jednoczącej mocy Eu
charystii pokłada wielką nadzieję na zjednoczenie wszystkich rozłączonych chrześ
cijan, nawołując w „Dekrecie o ekumenizmie”, aby wszyscy skupili się w jednym 
sprawowaniu Eucharystii w jedności jednego i jedynego Kościoła.

Misterium Eucharystii w świetle teologii prawosławnej przedstawia o. doc. Wa
cław Hryniewicz OMI, zaś jego protestancką interpretację daje o. prof. Stanisław 
Celestyn Napiórkowski OFMConv. Zwraca uwagę fakt, iż prawosławną i protes
tancką naukę o Eucharystii przedstawiają teologowie katoliccy, będący wybitnymi 
znawcami teologii tych dwóch nurtów chrześcijaństwa i wchodzący w skład mię
dzywyznaniowych komisji doktrynalnych do spraw dialogu. Szkoda tylko, że obu 
autorom (dotyczy to zwłaszcza artykułu o. Hryniewicza) zabrakło miejsca na omó
wienie zagadnienia Eucharystii w świetle ostatnich uzgodnień doktrynalnych. Gwoli 
sprawiedliwości trzeba jednak wyjaśnić, że pisali oni na ten temat w innych swo
ich publikacjach.

Jak już wspomniałem, specjalny numer z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan wydała redakcja „Posłańca Warmińskiego” (nr 2 z 15—281.1984). Pismo 
to ukazuje się na terenie, na którym występują stosunkowo licznie mniejszości wyz
naniowe (na Mazurach i Warmii żyje m.in. 4,5 tys. luteran, teren ten był w ostat
nich latach miejscem konfliktów luterańsko-katolickich). Publikowanie artykułów 
o treści ekumenicznej może być więc ważnym czynnikiem pomocnym w kształto
waniu, zwłaszcza wśród katolików, postawy otwarcia się na braci innych wyznań, 
może pomóc w przezwyciężaniu licznych uprzedzeń i nieporozumień.

O konieczności pielęgnowania takiej postawy, a także o potrzebie włączenia się
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każdego chrześcijanina w dzieło pojednania mówi w swoim artykule pt. „ABC eku
menizmu” ks. dr Władysław Nowak, wicerektor warmińskiego seminarium duchow
nego „Hosianum”. Swoje poglądy formułuje on w ostrych radykalnych słowach, 
dając wyraźnie do zrozumienia, że żaden wierzący chrześcijanin nie może ignoro
wać problemu jedności, gdyż w przeciwnym razie jego postawa będzie sprzeczna 
z wolą Chrystusa. Jeśli nie w łą czym y  się w  m od litw ę o jedność, k tórą  nakazał nam  
C hrystus w  sw oim  testam encie  — „Ojcze spraw, aby byli jedno” — nie m o żem y  
nazyw ać się Jego uczn iam i i w  sposób b luźnierczy n osim y na czole im ię  C hrystusa  
w ypisane nam  na chrzcie św . — twierdzi ks. Nowak.

Z innych publikacji, zamieszczonych w tym numerze „Posłańca” zasługuje na 
uwagę rozmowa z ks. Pawłem Kubiczkiem, seniorem diecezji mazurskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Poruszono w niej m.in. bolesny problem emigracji lud
ności mazurskiej wyznania ewangelicko-augsburskiego (jeszcze w r. 1956 było na 
Warmii i Mazurach 70 tys. ewangelików), a także przedstawiono obecny stan Koś
cioła ewangelicko-augsburskiego w tym regionie. Mówiąc o stosunkach między ka
tolikami i luteranami Ksiądz Senior wyraził przekonanie, że znacznie więcej nas 
łączy niż dzieli, i wyznał: osobiście n igdy nie przychodzi m i z tru d em  m ów ić o bra t- 
n im  Kościele ka to lick im  i w spólne z  n im  działać. Ks. Senior Kubiczek wykazał dużo 
taktu nie wspominając w rozmowie o konfliktach wyznaniowych na Warmii i Ma
zurach, zwłaszcza zaś o zaistniałych w ostatnich latach wypadkach zajmowania 
świątyń luterańskich przez katolików.

W pierwszym kwartale 1984 r. Telewizja Polska nadawała co sobotę w progra
mie II bardzo interesujący cykl filmów, poświęcony religiom i Kościołom w Polsce. 
W 11-odcinkowym serialu zaprezentowano osiem Kościołów wchodzących w skład 
Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Adwentystów dnia Siódmego, Katolicki Koś
ciół Mariawitów (tzw. grupa felicjanowska) oraz Religijny Związek Wyznania Moj
żeszowego. Cykl wyreżyserowali Maciej Leszczyński i Mieczysław Siemieński, z któ
rym przeprowadziła rozmowę red. Małgorzata Mokrzycka z „Tygodnika Polskiego” 
(nr 2 z 8.1.1984).

Cele, jakie przyświecały realizatorom wyraził reż. Siemieński następująco: C hcie
liśm y  przedstaw ić p lura lizm  i swobodę życia  religijnego w  Polsce, przedstaw ić  
społeczne i ideow e koncepcje relig ijne, służące realizacji na jbardziej h u m a n is tycz
nych  w artości życia  ludźkiego, u w yp u k lić  h istoryczne dośw iadczenia i dokonania  
Kościołów i ich w kła d  w  um ocnienie w ięzi narodow ej, a nade w szy stko  w ye k sp li- 
kow ać tezę, że Polak nie znaczy rzym skoka to lik .

W rozmowie poruszono również kwestię polskiej tolerancji. Reż. Siemieński przy
toczył opinię ks. Józefa Tischnera, według której tolerancja nie jest tylko zgodą na 
odmienność poglądów innych ludzi, ale jest przekonaniem, iż drugi człowiek wy
powiada swoją prawdę. Bardzo często lubimy się powoływać na polską, historyczną 
tolerancję. Jednakże, mówił reż. Siemieński, to nie Polska jako naród była toleran
cyjna, lecz jej światli władcy, którzy pozwalając innowiercom na osiedlanie się 
u nas, widzieli w tym konkretne korzyści dla kraju.

Wracając zaś do cyklu „Religie i Kościoły w Polsce”, trzeba stwierdzić, że cele, 
jakie stawiali sobie realizatorzy zostały w zasadzie spełnione. Sądzę jednak, iż 
serial mógł spełnić w większym jeszcze stopniu niż to uczynił swą funkcję infor
macyjną, gdyż w społeczeństwie polskim, w większości katolickim, wiedza o in
nych wyznaniach jest nadal niedostateczna. Cykl ograniczał się właściwie do po
kazania życia religijnego w poszczególnych Kościołach. Wypada więc żałować, że 
realizatorzy nie starali się choćby w ogólnym zarysie przedstawić teologii poszcze
gólnych Kościołów (wyjątek stanowiły filmy o Kościele katolickim mariawitów 
i Kościele ewangelicko-reformowanym). Wprawdzie rolę tę miały spełniać emito
wane przed niemal każdym odcinkiem pogadanki doc. Edwarda Ciupaka, jed
nakże nie spełniły one swego zadania. Jego wystąpienia roiły się od błędów, prze
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języczeń, uproszczeń, a na dodatek nużyły monotonnością. Na pewno byłoby lepiej, 
gdyby słowo wstępne przed każdym odcinkiem wygłaszał przedstawiciel danego 
Kościoła.

Niektóre filmy zawierały — ale o to nie można mieć pretensji do realizatorów — 
akcenty nieekumeniczne. Na przykład w filmie o Kościele polskokatolickim jeden 
z biskupów tego Kościoła wyraził opinię, że nie było, nie ma i nie będzie wierzą
cego Polaka, który odrzucałby kult Matki Przenajświętszej. Myślę, że każdy sły
szący to ewangelik odebrał takie stwierdzenie z przykrością. Trzeba jednak pod
kreślić duży obiektywizm twórców filmu, którzy nie wyróżniali żadnego z wyznań 
i starali się wiedzę o nich przedstawić uczciwie i rzetelnie. Cykl, mimo pewnych 
braków, na pewno przybliżył społeczeństwu polskiemu inne wyznania, być może 
przyczynił się nawet do większego zainteresowania nimi. Jak wynika z wypowiedzi 
reż. Siemieńskiego, cykl ten będzie kontynuowany.

Tygodnik „Niedziela” (nr 10 z 4 III 1984) przynosi rozmowę z Prymasem Polski 
kard. Józefem Glempem na temat głównych zadań duszpasterskich Kościoła w Pol
sce. Z satysfakcją należy odnotować, że wśród najważniejszych zadań duszpaster
skich Episkopatu Ksiądz Prymas wymienił także ekumenizm. Po ogłoszonym w 
styczniu br. liście pasterskim Episkopatu z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, jest to drugi Ważny głos w tej sprawie hierarchii Kościoła katolic
kiego. Wszystko to świadczy o tym, że ekumenizm staje się w coraz większym 
stopniu przedmiotem szczególnej troski Episkopatu.

Potwierdzeniem tego jest także powołanie, z inicjatywy Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, pierwszego w Polsce Instytutu Ekumenicznego w Katolickim Uniwer
sytecie Lubelskim. Wielce wymownym jest fakt, że kiedy wspomniana Komisja 
zgłaszała wniosek o powołanie \nstytutu podczas 186 Konferencji Episkopatu w dn. 
19 VI 1982, żaden z obecnych wówczas kilkudziesięciu biskupów nie zgłosił sprze
ciwu. Informuje o tym w artykule poświęconym okolicznościom powstania Insty
tutu Ekumenicznego w KUL, a zamieszczonym w pierwszym tegorocznym numerze 
„Biuletynu Ekumenicznego”, o. prof. S. C. Napiórkowski. Natomiast zastępca kie
rownika Instytutu, o. doc. W. Hryniewicz (funkcję kierownika pełni bp prof. A. Nos- 
sol), pisze o zadaniach nowo powstałej placówki. W tym samym numerze zamiesz
czono statut i regulamin Instytutu Ekumenicznego. O tej jakże potrzebnej w Pol
sce placówce naukowej napiszemy obszernie w jednym z najbliższych numerów 
naszego kwartalnika. Warto tylko dodać, że Instytut posiada 3 katedry: teologii 
ekumenicznej, teologii prawosławnej i teologii protestanckiej, że zaprasza z wykła
dami specjalistów reprezentujących różne Kościoły i że studia w Instytucie do
stępne są dla studentów wszystkich wyznań chrześcijańskich.

Dwumiesięcznik „Katecheta” (nr 2, marzec-kwiecień 1984) zamieścił artykuł ks. 
Jana Chrzanowskiego pt. „O wychowanie ekumeniczne”, w którym autor zgłasza 
postulat o szerszą informację, podczas katechezy, na temat innych Kościołów chrześ
cijańskich, jak też religii niechrześcijańskich. Autor jest zdania, że ostatnie wyda
rzenia ekumeniczne, takie jak spotkanie Jana Pawła II z przedstawicielami Koś
ciołów chrześcijańskich w Polsce, 500 rocznica urodzin Marcina Lutra i wizyta 
Papieża w świątyni luterańskiej w Rzymie, nie mogą nie budzić refleksji u kate
chety katolickiego.

Ks. Chrzanowski zwraca uwagę na rosnące zainteresowanie ze strony katolików 
innymi wyznaniami. Katechetom stawiane są często pytania z zakresu ekumeniz
mu, na które nie zawsze potrafią udzielić odpowiedzi. Nie dysponują bowiem oni 
odpowiednimi pomocami naukowymi, brak jest chociażby informatora o innych wy
znaniach. W związku z tym katecheta musi wykazać się własną inwencją i inicja
tywą, aby zdobywać wiedzę o innych Kościołach. Niemniej autor uważa, iż koniecz
ne jest wydanie informatora o wyznaniach chrześcijańskich.

Mamy nadzieję, że nasz kwartalnik, poprzez publikowanie monografii poszczegól
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nych wyznań oraz informacji o najważniejszych wydarzeniach ekumenicznych, mo
że być także przydatny katechetom.

Podniesiony przez ks. Chrzanowskiego postulat o większe niż dotychczas zwróce
nie uwagi w katechezie na wychowanie ekumeniczne, jest problem zasadniczej 
wagi. To właśnie katecheci mają do spełnienia szczególną rolę i od ich pracy zależy 
jaki będzie stosunek dzieci i młodzieży do wiernych innych wyznań i do ekume
nizmu w ogóle. Dlatego też dobrze się stało, że ten tak ważny problem postawiony 
został na łamach pisma, którego odbiorcami są katoliccy katecheci.

„Słowo Powszechne” (nr 21 z 27—29 1 1984) zamieszcza przedruk ciekawego wy
wiadu z prawosławnym patriarchą Antiochii, Ignacym IV, który ukazał się we 
francuskim miesięczniku „L’Actualitś religieuse”. Patriarcha Ignacy, znany jako go
rący rzecznik pojednania międy Kościołami, odbył w ub. r. podróż ekumeniczną 
po zachodniej Europie, spotykając się m.in. z papieżem Janem Pawłem II i se
kretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów, dr Philipem Potterem. Rozmo
wa, przeprowadzona z Ignacym IV przez francuski periodyk koncentrowała się wo
kół problemu jedności chrześcijan. Na pytanie: W  ja k i sposób chrześcijanie mogą  
św iadczyć o ta jem n icy  m iłości będąc podzielonym i, Ignacy IV odpowiedział: Ow po
dział jest gorszący. P ozostaw m y na uboczu spraw y dogm atyczne, in sty tucjona lne, 
problem y w ładzy  itd. Ów stan  podziału św iadczy, że coś niedom aga, że istn ie je  ja 
kiś  błąd. M usim y zdaw ać sobie sprawę, że nasze podziały są zgorszeniem  dla tych , 
w śród k tó rych  ży je m y  na B lisk im  W schodzie, praw dopodobnie n a jw iększym  zgor
szeniem . Znaczną częścią sw o je j teologii K ościoły chrześcijańskie posługiw ały się 
dla uzasadnienia zachow ań i decyzji, k tóre  by ły  przeciw ne m iłości m ięd zy  chrześ
cijanam i. S tw ierd za m  zdecydow anie , że w spólne św iadectw o je s t dla w szy stk ich  
rzeczą najw ażniejszą . Od tego należy zacząć, Nasz podział je st bardzo w ie lk im  
złem , k tó rem u  trzeba położyć kres.

Od dłuższego już czasu popularyzowaniem wiedzy o Kościołach mniejszościowych 
zajmuje się prasa laicka i, trzeba przyznać, czyni to w sposób obiektywny i rze
telny. Na przykład młodzieżowy tygodnik „Razem” publikuje krótkie, napisane 
atrakcyjnie monografie poszczególnych wyznań. Natomiast „Przegląd Tygodniowy” 
(nr 10 z 4 III 1984) zajął się prawosławiem, zamieszczając na swych łamach niezwy
kle interesującą rozmowę z arcybiskupem Bazylim, prawosławnym metropolitą 
Warszawy i całej Polski, wiceprezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, który obcho
dził niedawno 70 rocznicę urodzin.

W trakcie rozmowy, którą przeprowadził red. Michał Bołtryk, abp Bazyli od
powiadał na pytania dotyczące dziejów i obecnej sytuacji Kościoła prawosławnego 
w Polsce, teologii prawosławnej, mówił także o przygotowaniach do soboru ogólno- 
prawosławnego oraz o stosunkach między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem 
prawosławnym w Polsce i na świecie. Abp Bazyli poinformował m.in., że Polski 
Autokefaliczny Kościół Prawosławny skupia ok. 850 tys. wiernych, z czego ok. 
250 tys. jest Polakami, reszta zaś to Białorusini, Rosjaifle, Łemkowie, Grecy, Ukraiń
cy. W śród naszych w iernych  — mówił Ksiądz Metropolita — is tn ie ją  tendencje do 
zachow ania w  w yzn a n iu  sw o je j osobowości, ale nie są to nacjonalizm y. M ieszkam y  
w  Polsce i c zu jem y  się Polakam i. Mówiąc o praktykach kościelnych w prawosła
wiu, abp Bazyli wspomniał o komunii otwartej, to znaczy o zwyczaju udzielania 
komunii każdemu, bez wymagania akcesu do Kościoła prawosławnego.

Cała wypowiedź arcybiskupa Bazylego utrzymana jest w ekumenicznym duchu. 
W serdecznych słowach wyraża się on o ubiegłorocznym spotkaniu ekumenicznym 
w Warszawie z papieżem Janem Pawłem II, a także o wizycie w styczniu 1982 r. 
w warszawskiej katedrze prawosławnej ks. Prymasa Józefa Glempa, za którego — 
jak wyznaje w rozmowie — często się modli. Mówiąc o stosunkach prawosławno- 
katolickich wspomina też pewne przykre incydenty, jak np. konflikt we wsi Polany. 
Wyraża jednak przekonanie, że oba Kościoły stać na rozwiązanie spraw spornych
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we własnym zakresie. Abp Bazyli podkreśla wyraźnie te elementy, które łączą 
katolików i prawosławnych — przede wszystkim zaś siedem pierwszych soborów 
powszechnych i autorytet ojców Kościoła.

Już choćby z tego przeglądu wynika, że w pierwszym kwartale 1984 r. ukazało 
się sporo publikacji poświęooych teologii i życiu religijnemu w Kościołach protes
tanckich i w Kościele prawosławnym. Sporo pisało się również o ekumenizmie 
katolickim. Natomiast nie zajmowano się w ogóle Kościołami nurtu starokatolic
kiego i Kościołami wolnymi.

P i s m a  w y k o r z y s t a n e

„Ateneum Kapłańskie” — dwumiesięcznik teologiczny wydawany przez Wyższe Se
minarium Duchowne we Włocławku;
„Biuletyn Ekumeniczny” — kwartalnik wydawany przez Komisję Episkopatu ds. 
Ekumenizmu;
„Crześcijanin” — miesięcznik wydawany przez Prezydium Rady Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego w PRL;
„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny wydawany przez Konsystorz Kościoła 
ewangelicko-reformowanego w PRL;
„Katecheta” — dwumiesięcznik poświęcony zagadnieniom nauczania religii, wy
dawany przez księgarnię św. Wojciecha w Poznaniu;
„Niedziela” — tygodnik katolicki wydawany przez Kurię Diecezjalną w Częstochowie; 
„Posłaniec Warmiński” — dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię Biskupią 
Diecezji Warmińskiej w Olsztynie;
„Przegląd Tygodniowy” — pismo społeczno-kulturalne;
„Słowo Powszechne” — dziennik Stowarzyszenia PAX;
„Tygodnik Polski” — chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne;
„Zorza” — rodzinny tygodnik katolików Stowarzyszenia PAX.

Oprać. A n to n i G rześkow iak
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KLINGER JERZY: O istocie prawosław ia. W ybór pism . Do druku przygoto
wali Michał Klinger, Henryk Paprocki. Wprowadzenie Wacław Hryniewicz 
OMI Warszawa: Inst. Wydaw. PAX 1983, 546 s., 5000 egz.

Należący do grona najwybitniejszych współczesnych teologów prawosławia ks. 
prof. Jerzy Klinger (1918—1976), potrafił ukazać aktualność i żywotność ortodoksyj
nej wizji chrześcijaństwa. W prezentowanym tomie, zawierającym wybór artyku
łów, każdy z nich ukazuje nowe horyzonty myślowe, dając przykład teologii na
prawdę dojrzałej. Zwraca uwagę rozległość zainteresowań autora obejmująca litur
gię, historię doktryn w chrześcijaństwie, zagadnienia historii sztuki, archeologii 
i psychoanalizy. Jest to św iadectw o kapłana, teologa, poety , człow ieka  m o d litw y  
i in te lek tu a lis ty  w  tw órczy  sposób obcującego zarów no z p ism am i O jców  Kościoła , 
jak  i z  m yślą  Teilharda de C hardin , z ikonam i R ublow a i m a la rstw em  N ow osiel
skiego, z  apoja tyczną  teologią So łow jow a i z  poezją Czesław a M iłosza. Nie mieścił 
się w ciasno pojętych ramach konfesyjnych. Stojąc na gruncie ortodoksji żył wizją 
zjednoczonego Kościoła przyszłości czego symbolem była Liturgia św. jaką celebro
wał w ekumenicznej wspólnocie w Taizć, jako pierwszy kapłan prawosławny (s. 355). 
Pozostał w ciągłym dialogu myślowym nie tylko z przedstawicielami tradycji pra
wosławnej (S. Bułgakow, J. Florowski, N. Bierdiajew, P. Evdokimow), lecz także 
z dorobkiem wybitnych teologów katolickich i protestanckich (Congar, Bultmann, 
Cullmann). Dostrzegał zbieżność punktów widzenia teologów różnych tradycji, tam 
gdzie inni zdolni byli upatrywać jedynie różnice. Dążył do teologii pan — chrześ
cijańskiej syntezy, w ramach której poszukiwał wszystkiego co łączy wyznawców 
Chrystusa1. Jego system teologiczny wypływał z przeżycia Eucharystii. Mógłby 
powtórzyć zdanie o. Sergiusza Bułgakowa, m oją  teologię w ysta łem  przed  ołtarzem . 
W centrum uwagi ks. Klingera znajdowało się doświadczenie paschalne. Stwierdził 
nawet iż sam a św iadom ość Z m a rtw ych w sta n ia  je st ju ż  ręko jm ią  naszego zbaw ien ia .

Przemyślenia ks. Klingera mają doniosłe znaczenie dla ekumenizmu. Uważał on, 
że duch tych samych kanonów, które w przeszłości zabraniały „communio in sacris”, 
dzisiaj w dobie ekumenizmu, przemawia na korzyść interkomunii. Jeżeli uznaje się 
ważność sakramentów poza Kościołem prawosławnym, należy uznać tam obecność 
Kościoła i działanie Chrystusa, gdyż Eucharystia nigdy nie może być rozdzielona 
od rzeczywistości eklezjologicznej. W ogniu rzeczyw is te j obecności C hrystusa, to p 
n ieją  w szy stk ie  eksko m u n ik i pom iędzy Kościołam i — tam  gdzie jeszcze one istn ie ją  
(s. 495). Cała refleksja teologiczna ks. prof. Jerzego Klingera nastawiona była na 
odnalezienie powszechnego wymiaru Kościoła i w tym należy upatrywać aktualność 
jego myśli. Otwartą kwestią pozostaje jej dalsza recepcja* *.

T adeusz W yszo m irsk i

1 Porównaj: T.W.I.S. prof. Jerzy Klinger. Teolog panchrześcijańskiej syntezy 
Novum 1978 n. 1 s. 142—151.

* O zainteresowaniach teologią ks. Klingera świadczą prace powstające w ostat
nim czasie na ten temat na KUL-u (np. J. Gajek. Paschalny charakter misterium 
Eucharystii w badaniach teologicznych ks, J. Klingera. Lublin 1978 — praca licen
cjacka).
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Księga Starców (Gerontikon). Przekład z greckiego, s. Małgorzata Borkowska 
OSB. Wstęp i opracowanie ks. Marek Starowieyski. Kraków: Społeczny Insty
tut Wydawniczy „Znak” 1983. 415 s., 10 000 egz.

Seria „Ojcowie Żywi” wzbogaciła się o nową, cenną pozycję. Księga Starców za
wiera apoftegmata czyli sentencje znakomitych mnichów z pustyni egipskiej. W 
Kościele Wschodnim dziełko to wchodzi w skład podstawowych, obowiązujących 
lektur na temat życia duchowego, (Fragmenty Gerontikonu czytane były zamiast 
homilii w okresie wielkiego postu podczas bizantyjskiej jutrzni). Wydanie polskie 
zostało opatrzone wstępem, ks. Marka Starowieyskiego, w sposób syntetyczny da
jącym pogląd na epokę egipskiego monachizmu od początków aż po Sobór Chalce- 
doński, dzielący ascetów na zwolenników i przeciwników uchwał tego Soboru.

Jako zjawisko społeczne o niezwykle szerokim zasięgu, poza czynnikami religij
nymi, ruch monastyczny w Egipcie spowodowany był systemem fiskalnym państwa 
bizantyjskiego, doprowadzającym niekiedy kolonów do całkowitej ruiny. Stąd od
ruch ucieczki, nawet całymi rodzinami, na pustynię i powstawanie wielotysięcznych 
centrów monastycznych.

Dla duchowości wschodnio-chrześcijańskiej pojęcie starca ma, jak się wydaje 
znaczenie kluczowe. (Rolę starca porównać można z rolą guru w Indiach). Obok 
oficjalnej linii hierarchicznej mnisi stanowią w Kościele drugi, uzupełniający nurt 
profetyczny. Spełniają tą samą rolę co wczesno chrześcijańscy didaskaloi (nauczy
ciele) i prorocy. Między tymi dwiema siłami (oficjalną i nieoficjalną) w Kościele 
zdarzyć się mogą napięcia. W okresie antyku chrześcijańskiego konflikty były dość 
częste. Dopiero od czasów cesarza Justyniana mnisi zostają biskupami i w ten spo
sób obie siły łączą się w jednej osobie. Charyzmatycy mają w Kościele Wschod
nim miejsce zupełnie szczególne.

Autorytet starców opiera się wyłącznie na ich doświadczeniu duchowym, na au
tentyzmie przeżycia religijnego. Ludzie posiadający doświadczenie mistyczne gro
madzili wokół siebie uczniów i zostawali automatycznie przełożonymi wspólnoty. 
Zwracali się do nich spragnieni „słowa” traktowanego zawsze z całą powagą, jako 
głos płynący od Boga. Spowiadano się wobec starców, nawet jeśli nie posiadali 
święceń.. Starców nazywano nosicielami Boga (theophori) lub nosicielami Ducha 
(pneumatophori). Nieraz przez długie lata uczeń poszukiwał odpowiednio uducho
wionego starca.

Wczesny monastycyzm był ruchem laikatu. Kapłani w gronie mnichów zdarzali 
się rzadko. Organizacja była prosta. Żyjący w pewnej okolicy eremici zbierali się 
w niedzielę na wspólną modlitwę i agapę. Podstawą duchowości był psałterz, któ
ry wielu znało na pamięć. Mnicha obowiązywał wegetarianizm. W Kościele koptyj- 
skim i etiopskim monachizm do dziś kieruje się tymi dawnymi wzorami.

Ferment wśród mnichów egipskich spowodowały spory wokół orygenizmu.. Przy
puszcza się, że fanatyczna postawa mnichów stała się jedną z przyczyn potępienia 
nauki Orygenesa. Dochodziło wśród mnichów do swoistej rekordomanii w ascezie 
i poszukiwaniu nadzwyczajnych mocy duchowych poprzez wysiłek ascetyczny.

Sentencje Ojców pustyni, dalekie od pobożnej legendy, starają się wyrazić sło
wami to, co z natury swej jest niewyrażalne. Mistyka pustyni nie jest nam całkiem 
obca. Powróciła znowu w pismach Karola de Foucauld i brata Carla Caretto.

Dla chrześcijan żyjących we współczenym świecie Księga Starców będzie nie 
tylko okazją do poznania życia koptyjskich mnichów przełomu III i IV wieku. Bę
dzie także poważną lekcją życia duchowego, gdyż zgodnie z intuicją prawosławia 
istnieje tylko jedna duchowość dla wszystkich. Jest nią monastyczny maksymalizm.

Tadeusz Wyszomirski
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STOPKA KRZYSZTOF: Początki organizacji Kościoła orm iańskiego na Rusi. 
S tud ia  A rm enologiczne. Publikacja pierwsza. Warszawa: Koło Zainteresowań 
Kulturą Ormian 1983, 12 s., 300 egz.

Niewielka objętościowo broszura zasługuje na uwagę, jako pierwsza z zamierzo
nej serii publikacji armenologicznych, warszawskiego Koła Zainteresowań Kulturą 
Ormian, afiliowanego przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. Świadczy ona 
o zainteresowaniu Kościołem ormiańskim w Polsce. Szkic K. Stopki omawia ukształ
towanie się w XIV wieku biskupstwa Ormian we Lwowie, które przetrwało do koń
ca II Rzeczypospolitej, jako element łączący naszą kulturę z Orientem.

T adeusz W yszom irsk i

DRĄCZKOWSKI FRANCISZEK ks.: Kościół — Agape w edług  K lem ensa  A le 
ksandryjskiego . Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski 1983, 202 s., 500 egz.

Założyciel szkoły katechetycznej w Aleksandrii Klemens (ok. 150—215) należy do 
najwcześniejszych przedstawicieli refleksji teologicznej w Kościele, był nauczycie
lem Orygenesa, z którego dorobku w dziedzinie biblistyki ciągle się korzysta. Warto 
sięgnąć po zbiór myśli tego Ojca Kościoła chociażby w celu zapoznania się z jego 
rozumieniem gnozy chrześcijańskiej. Kościół współczesny przekonuje się, jak wiele 
problemów, należących jak się wydaje, do historii doktryn teologicznych, odżywa 
na nowo. Klemens jest o tyle interesujący, że daje pozytywny a nie polemiczny 
wykład gnozy. Jej elementy zostały poprzez neo-platonizm wplecione w kategorie 
pojęciowe prawosławia, chociaż Kościół jednocześnie walczył uporczywie z gnozą 
heterodoksyjną. Cała niezwykle oryginalna eklezjologia Klemensa Aleksandryj
skiego koncentruje się wokół idei Agape — braterskiej miłości. Zaproponowany 
model eklezjologii apapeistycznej z punktu widzenia ekumenicznego zasługuje na 
uwagę. Autor odkrywa przed nami wymiar Kościoła jako wspólnoty braterskiej 
miłości. Agape jest istotą Kościoła i wiązią doskonałości (Kol 3.14). Powinna być 
także fundamentem jedności pomiędzy Kościołami lokalnymi.

T adeusz W yszom irsk i

GAJEK GIOVANNI SERGIO: La Chiesa Domestica. In  una prospettiva  orien
tale. Roma: Centro Russia Ecumenica 1984, 89 s., 500 egz.

Zanim wykrystalizowała się eklezjologia typu uniwersalistycznego w listach św. 
Pawła napotykamy na pojęcie Kościoła domowego — stałych zebrań eucharystycz
nych grup chrześcijan w jednym z domów. Do idei tej nawiązuje św. Jan Chry
zostom, nazywając rodzinę Kościołem domowym. Publikacja ks. Gajka stanowi 
część pracy doktorskiej „U misterio della Chiesa nella P. Evdokimow,, omawiają
cej eklezjologię współczesnego teologa prawosławnego, obronionej na Papieskim In
stytucie Orientalnym. Autor rozpatruje Kościół lokalny w perspektywie sakra
mentalnej koinonii, wydobywając trynitarny, chrystologiczny i zarazem pentakos- 
talny aspekt Kościoła.

Tadeusz Wyszomirski
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D okum ente w achsender Ü bereistim m ung. Säm tliche Berichte und  K onsen
s tex te  in terkon fessioneller  Gespräche a u f - W eltebene 1931—1982. Redakcja 
i wstęp: Harding Meyer, Hans Jörg Urban i Lukas Vischer. Frankfurt/M.-Pa- 
derborn: Verlag Otto Lembeck — Verlag Bonifatius Druckerei 1983, 709 s.

Jest to pierwsza publikacja mieszcząca w jednym obszernym tomie wszystkie 
sprawozdania i uzgodnienia z rozmów międzywyznaniowych, prowadzonych na 
płaszczyźnie światowej w latach 1931—1982. Ukazała się ona wspólnym staraniem 
Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, Instytutu Badań Ekumenicz
nych w Strasburgu, Instytutu im. Johanna-Adama Möhlera w Paderbornie i Centro 
pro unione w Rzymie.

Książka dzieli się na trzy części. W części pierwszej znajdują się teksty z roz
mów, które prowadzono między Kościołami nierzymskokatolickimi; chodzi tu o na
stępujące dialogi: starokatolicko-prawosławny, anglikańsko-starokatolicki, anglikań- 
sko-prawosławny i baptystyczno-reformowany. Część druga zawiera dokumenty 
z rozmów, które Kościół rzymskokatolicki prowadził z innymi wyznaniami chrześci
jańskimi (anglikamie, luteranie, metodyści, prawosławni, reformowani, uczniowie 
Chrystusa, zielonoświątkowcy). Natomiast w części trzeciej znalazł się tekst Komi
sji Wiara i Ustrój SRK „Chrzest — Eucharystia — Urząd duchowny”, uchwalony 
w Limie w 1982 r., oraz cztery oficjalne raporty Wspólnej Grupy Roboczej Waty- 
kan-Genewa (piąty raport, opublikowany w 1983 r., nie został już uwzględniony).

Dużym ułatwieniem w studiowaniu dokumentów jest zamieszczony na końcu 
książki indeks rzeczowy. Już na podstawie tego indeksu można się zorientować, 
jakim problemom w dialogu międzywyznaniowym poświęca się najwięcej uwagi. 
Są to: Chrzest, Eucharystia, Kościół, Pismo św., urząd duchowny, małżeństwo. 
Rzuca się także w oczy fakt, jak rzadko mówi się w prowadzonych rozmowach 
o usprawiedliwieniu, soborach lub synodach, królestwie Bożym, sprawiedliwości 
społecznej lub o palącym problemie recepcji.

Wśród opublikowanych tekstów szczególnie wiele miejsca zajmują sprawozdania 
z rozmów anglikańsko-katolickich i luterańsko-katolickich. Natomiast cechą charak
terystyczną dialogu metodystyczno-katolickiego jest duża liczba podjętych tematów.

Książka ta będzie z całą pewnością niezastąpioną pomocą dla wszystkich, którzy 
interesują się postępami w dialogu międzywyznaniowym. W szczególny sposób mo
że ona ułatwić badania nad wzajemną relacją między poszczególnymi dialogami 
dwustronnymi z jednej strony a dialogami wielostronnymi prowadzonymi w ramach 
Światowej Rady Kościołów — z drugiej. Z zadowoleniem trzeba przyjąć zapowiedź 
redaktorów, że w miarę ukazywania się nowych sprawozdań, uzgodnień itp. publi
kowane będą następne tomy dokumentów.

A może warto by pomyśleć o wydaniu tego zbioru w języku polskim?

K ar

L u th er  und  L u th ertu m  in  Osteuropa. Selbstdarste llungen  aus der Diaspora 
und  Beiträge zur theologischen D iskussion. Redakcja: Gerhard Bassarak i Gün
ter Wirth. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1983, 364 s.

W obszernym wstępie redaktorzy wyjaśniają, że z okazji Roku Lutra postanowili 
zwrócić uwagę na często niedostrzegany lub niedostatecznie doceniany luteranizm 
w Europie Wschodniej. Książka zawiera 20 artykułów napisanych przez znanych 
teologów i działaczy kościelnych z Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i Związ
ku Radzieckiego (Estonia, Litwa, Łotwa). Tematy artykułów obejmują historię i te
raźniejszość, pracę teologiczną i życie kościelne. Książka zawiera następujące publi
kacje dotyczące luteranizmu w Polsce: ks. Henryk Czembor — „Kościół Ewange
licko-Augsburski w PRL”, ks. Woldemar Gastpary i ks. Jerzy Gryniakow — „Lu
teranizm w Polsce”, bp Janusz Narzyński — ’’»...Prima nutrix filiorum Dei...« W
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sprawie recepcji Konfesji Augsburskiej przez polski protestantyzm od XVI do XX 
wieku”, ks. Ryszard Trenkler — „Reformacja w Polsce”, ks. Manfred Uglorz — 
„Recepcja luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim w XVI wieku”.

K ar

DESSEAUX, JACQUES ELISfiE: Dialogues thśologiąues e t accords oecum e- 
niąues. Paris: Le Editions du Cerf 1982, 199 s.

Teolog francuski J. E. Desseaux, do roku 1980 odpowiedzialny za Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan we Francji, dał tutaj czytelny, zrozumiały i instruk- 
tywny przegląd dwustronnych i wielostronnych dialogów ekumenicznych. Na wstę
pie objaśnia on rolę i znaczenie dialogów teologicznych w ogólnym kontekście dą
żeń ekumenicznych, analizuje też strukturę, metodę i moc wiążącą tych dialogów. 
W rozdziale drugim porusza on zagadnienia teologiczne i ekumeniczne, jakie wy
łaniają się w dialogu prowadzonym przez Kościół Rzymskokatolicki z poszczegól
nymi tradycjami chrześcijańskimi i ze Światową Radą Kościołów. Rozdział trzeci 
poświęcony jest analizie tematów rozmów. Przy okazji autor opisuje przemiany 
dokonujące się w Kościele katolickim i w ruchu ekumenicznym, uwzględnia też 
różne koncepcje jedności i problem recepcji wyników dialogów. Książka Desseaux 
charakteryzuje się tym, że przedstawia dialogi w szerokich ramach historyczno-teo
logicznych i ekumenicznych.

K ar

Ö kum ene L ex ikon . K irchen  — Relig ionen  — Bew egungen. Redakcja: Han- 
fried Krüger, Werner Löser, Walter Müller-Römheld. Frankfurt/M.: Verlag 
Otto Lembeck — Verlag Josef Knecht 1983, 1326 szpalt.

Od powstania Świtowej Rady Kościołów (1948), trzeba było czekać dokładnie 35 
lat na opublikowanie pierwszej encyklopedii ekumenizmu. Nad jej powstaniem 
pracowało ok. 300 autorów, najwybitniejszych znawców zagadnień ekumenicznych 
z wielu krajów świata, reprezentujących niemal wszystkie główne wyznania chrześ
cijańskie.

Redaktorzy encyklopedii informują we wstępie, że celem, jaki sobie postawili, 
było ukazanie bogactwa form, w jakich rozwija się posłannictwo chrześcijańskie 
w różnych Kościołach. Poza tym chciano przedstawić aktualny stan rozmów mię
dzywyznaniowych. To ostatnie zamierzenie realizowano w ten sposób, że artykuły 
dotyczące tematów kontrowersyjnych napisali wspólnie autorzy ewangeliccy i kato
liccy (np. Wieczerza Pańska), lub opublikowano oddzielne artykuły autorów ewan
gelickich i katolickich (np. urząd duchowny), albo też do tej dwójki dokooptowano 
jeszcze autora prawosławnego (np. Kościół, Maria). Pozycja „ewangelicka” pokrywa 
się w encyklopedii w zasadzie ze stanowiskiem reprezentowanym przez Kościół 
luterański i reformowany, co może jest do przyjęcia w kontekście niemieckim, ale 
z całą pewnością już nie w środowisku anglosaskim'. Poza tym nie bardzo jest zro
zumiały fakt, dlaczego przy omawianiu wielu ważnych problemów nie zaprezento
wano stanowiska prawosławnego. Można przypuszczać, że czytelnik zapoznałby się 
chętnie ze spojrzeniem prawosławnym na małżeństwo i prawo małżeńskie, tradycję 
lub społeczeństwo.

Encyklopedia informuje o różnych Kościołach chrześcijańskich, liczbie chrześci
jan w poszczególnych krajach i na wszystkich kontynentach, o nowych ruchach, 
grupach międzywyznaniowych, wspólnotach itd. Spotykamy w niej noty biograficzne 
ok. 100 najwybitniejszych pionierów i działaczy ekumenicznych bieżącego stulecia. 
Wśród pojęć uwzględniono nie tylko pojęcia o charakterze czysto teologicznym, lecz 
również takie, które rzadko uwzględnia się w encyklopediach teologicznych (np. 
rozbrojenie, władza). Redaktorzy Encyklopedii tak bardzo starali się, aby ich dzieło 
było aktualne, że w suplemencie uwzględnili jeszcze hasło „Vancouver” (VI Zgro
madzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w 1983 r.).

Ilustracje, mapy i indeks rzeczowy ułatwiają korzystanie z tego dzieła, które dla 
każdego, kto zajmuje się działalnością ekumeniczną, stanowi duże ułatwienie w jego 
pracy.

Kar


