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D O  C Z Y T E L N IK Ó W

Bieżącym zeszytem zamykamy drugi rok naszej działalności. Nasi Czy
telnicy zauważyli zapewne, że w tak zwanym międzyczasie udało się nam 
poważnie zwiększyć objętość naszego czasopisma. Dzięki temu możemy 
zamieszczać więcej artykułów i dokumentów dotyczących aktualnych wy
darzeń w ruchu ekumenicznym.

W bieżącym numerze powracamy raz jeszcze do tematyki VI Zgroma
dzenia Ogólnego w Vancouver, publikując trzy artykuły dotyczące tego 
ważnego, nie tylko w życiu Światowej Rady Kościołów, ale i dla całego 
ruchu ekumenicznego wydarzenia. Autorów dobraliśmy w taki sposób, 
aby Czytelnicy mogli uzyskać jak najszersze spojrzenie na to wszystko, 
co między 24 lipca a 10 sierpnia 1983 r. działo się w kanadyjskiej miej
scowości Vancouver. Bp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościo
ła Prawosławnego, wybrany w Vancouver po raz drugi w skład Komite
tu Naczelnego SRK, podjął w swoich rozważaniach sprawę jedności Koś
cioła na VI Zgromadzeniu Ogólnym. Hans-Georg Link, teolog protes
tancki z RFN, stara się spojrzeć na Vancouver z perspektywy Komisji 
„Wiara i Ustrój”, z którą, jako stały współpracownik jej Sekretariatu, jest 
ściśle związany. Uwagę swoją koncentruje Link na uchwalonym przez 
Zgromadzenie Ogólne dokumencie grupy problemowej 2 „Działania zmie
rzające do jedności”. I wreszcie, bp Paul-Werner Scheele, który należał 
do grona 25 obserwatorów katolickich uczestniczących w obradach, oce
nia Vancouver z perspektywy katolickiej. I on, podobnie jak bp Jere
miasz i Hans-Georg Link, interesuje się przede wszystkim podejmowany
mi w Vancouver zagadnieniami teologicznymi.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że niedawno, jako pierwsza 
pozycja z serii „Biblioteki ekumenicznej”, zainicjowanej przez nasz kwar
talnik, ukazała się książka pt. „Vancouver ’83”, zawierająca wybór ma
teriałów (sprawozdania, referaty, uchwalone dokumenty) z VI Zgroma
dzenia Ogólnego. Omówienie tej książki, jak i dwóch innych publikacji 
dotyczących Vancouver, które ukazały się w języku niemieckim, zamiesz
czamy w dziale „Recenzje”.

W lipcu 1984 r. obradował w Genewie 150-osobowy Komitet Naczelny 
Światowej Rady Kościołów, wybrany podczas VI Zgromadzenia Ogólnego 
w Vancouver. Piszący te słowa, który miał możność uczestniczenia w tym 
posiedzeniu, przedstawia w obszernym sprawozdaniu przebieg obrad oraz 
najważniejsze podjęte uchwały.

Cztery tygodnie przed zebraniem się Komitetu Naczelnego, siedzibę 
Światowej Rady Kościołów w Genewie odwiedził papież Jan Paweł II. 
W bieżącym numerze zamieszczamy krótki opis przebiegu tej wizyty, 
teksty przemówień sekretarza generalnego SRK, dr. Philipa Pottera i pa
pieża Jana Pawła II oraz „Wspólne oświadczenie”, które podpisali: dr



P. Potter i kard. Jan Willebrands — przewodniczący watykańskiego Se
kretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan.

W czerwcu 1985 r. minie 25 lat od chwili, gdy papież Jan XXIII, w 
ramach przygotowań do II Soboru Watykańskiego, powołał do życia Se
kretariat do Spraw Jedności Chrześcijan. Nieprzerwane istnienie tego 
ważnego organu Kurii Rzymskiej świadczy o tym, że ekumenizm stał się 
trwałym czynnikiem w życiu i działalności Kościoła katolickiego. Publi- 
kcfyany artykuł o Sekretariacie do Spraw Jedności Chrześcijan jest na 
gruncie polskim pierwszą próbą syntetycznego przedstawienia jego ge
nezy, etapów rozwoju i aktualnej działalności.

Kościół katolicki prowadzi dzisiaj, na różnych szczeblach, dialog teolo
giczny z przedstawicielami niemal wszystkich głównych rodzin wyzna
niowych. W bieżącym numerze publikujemy dwa dokumenty, które 
świadczą o próbach zbliżenia Kościoła katolickiego z tzw. Kościołami 
przedchalcedońskimi (koptyjski, etiopski, syryjski, armeński). Chodzi tu
0 grupę Kościołów, które po Soborze w Chalcedonie w 451 r., wskutek 
sporów chrystologicznych, odłączyły się od oficjalnego Kościoła, uosabia
nego wówczas zarówno przez Rzym jak i Konstantynopol. Pierwszy do
kument stanowi oświadczenie papieża Jana Pawła II i patriarchy syryj- 
sko-prawosławnego Antiochii Ignacego Zakki I w sprawie wzajemnej po
mocy pastoralnej, opublikowane w czerwcu 1984 r. Zgodnie z tekstem 
tego oświadczenia, wierni obu Kościołów mogą przyjmować sakramenty 
z rąk kapłanów drugiego Kościoła, jeśli nie jest możliwe dotarcie do du
chownego własnego Kościoła. Chodzi tu o sakramenty pokuty, ołtarza
1 namaszczenia chorych. Natomiast drugi dokument zawiera uzgodnione 
poglądy na temat eucharystii. Ogłosiła go grupa przedstawicieli obu tra
dycji kościelnych w USA.

Kontynuujemy serię artykułów poświęconych poszczególnym wyznąr 
niom chrześcijańskim, publikując w bieżącym numerze artykuł o meto- 
dyzmie. W 1984 r. przypada dwusetna rocznica samodzielnego bytu orga
nizacyjnego tej społeczności chrześcijańskiej, która w swoim pierwotnym 
zamyśle chciała jedynie wewnętrznej odnowy anglikanizmu. Autor arty
kułu, ks. Adam Kleszczyński, zastępca superintendenta naczelnego Koś
cioła Metodystycznego w Polsce, w kompetentny i interesujący sposób 
przedstawia historię, doktrynę, strukturę organizacyjną i aktualny stan 
światowego metodyzmu, który jest dzisiaj wielomilionową społecznością 
chrześcijańską. Autor zwraca uwagę, że postawa i zobowiązanie ekume
niczne są niejako wpisane w samą istotę metodyzmu. Metodyści, jak np. 
słynny John Mott, byli pionierami ruchu ekumenicznego. Metodystą jest 
urzędujący jeszcze do końca 1984 r. sekretarz generalny Światowej Rady 
Kościołów, dr Philip Potter. Metodystą jest także jego następca, Emilio 
Castro, który obejmie urząd na początku stycznia 1985 r. Prezesem 
Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1975—1983 był metodysta — ks. 
prof, dr Witold Benedyktowicz.

Chrześcijańska Konferencja Pokojowa, międzynarodowa organizacja 
koncentrująca uwagę na odpowiedzialności Kościołów i chrześcijan za 
pokój w świecie, podczas posiedzenia swego Komitetu Roboczego w 
Herrnhut, NRD, w kwietniu 1984 r., podjęła uchwałę o zwołaniu VI Ogól- 
nochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego. Zbierze się ono w Pra
dze w lipcu 1985 r. Przygotowaniu VI OZP poświęcone było nadzwy
czajne posiedzenie Prezydium ChKP, które odbyło się w Ojrzanowie 
k. Warszawy na początku czerwca 1984 r. O obu tych posiedzeniach in
formujemy w bieżącym numerze.

W polu naszej uwagi znajdowały się, jak zwykle, wydarzenia ekume
niczne w naszym kraju. Z dużym opóźnieniem, które nie powstało jednak



z naszej winy, publikujemy oficjalne komunikaty z dwóch kolejnych 
posiedzeń Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Epis
kopatu do Spraw Ekumenizmu. Można z nich wyczytać, że w oficjalnych 
stosunkach między PRE a Kościołem katolickim nastąpił pewien kryzys. 
Widzialnym tego wyrazem jest fakt, że już drugi rok z rzędu nie udaje 
się wznowić działalności Podkomisji do Spraw Dialogu, gdyż kierownic
two PRE zwleka z nominacją nowych przedstawicieli w miejsce tych, 
którzy odeszli. Jest to sytuacja smutna tym bardziej, że wiosną 1984 r. 
minęła 10 rocznica nawiązania oficjalnej współpracy między PRE a Ko
misją Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, rocznica, która przy aktual
nym stanie nastrojów minęła bez echa.

Odbyły się natomiast uroczystości związane z 10 rocznicą istnienia 
Wspólnej Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady Koś
cioła Ewangelickiego w RFN, która zajmuje się problemami kościelnymi, 
ale także sytuacją polityczną i społeczną w obu krajach. Na uroczystości 
jubileuszowe w maju 1984 r. przybył do Polski przewodniczący Rady Koś
cioła Ewangelickiego w RFN, bp Eduard Lohse. Jego impresje z pobytu 
w naszym kraju udostępniamy naszym Czytelnikom.

Na tle nie najlepiej układających się oficjalnych stosunków między 
Kościołami członkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej z jednej strony, 
a Kościołem katolickim — z drugiej, optymizmem napawa fakt pojawia
nia się coraz częściej ekumenicznych inicjatyw oddolnych. O jednej 
z nich, młodzieżowym obozie ekumenicznym w Kodniu, pisze jeden z je
go uczestników.

W ramach szeroko pojmowanej ekumenii informujemy też o Tygodniu 
Kultury Żydowskiej, który odbył się w czerwcu 1984 r. w Warszawie, w 
parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego. Kierownictwo tego Kościo
ła, udostępniając swoją świątynię przedstawicielom niegdyś tak licznej 
w naszym kraju społeczności żydowskiej, dowiodło raz jeszcze swojej 
otwartej, ekumenicznej postawy wobec wszystkich, których łączy wiara 
w jednego Boga.

W dziale „Sylwetki” poświęcamy w bieżącym numerze uwagę dwom 
postaciom. Pierwsza z nich to zmarły w marcu 1984 r. o. Karl Rahner, 
jeden z najwybitniejszych teologów katolickich bieżącego stulecia, my
śliciel, który szukał dialogu, nie bacząc na istniejące granice konfesyjne, 
religijne i światopoglądowe. Druga postać to kończący 70 rok życia bp 
Władysław Miziołek. Chodzi tu o człowieka, który od ćwierć wieku anga
żuje się nieznużenie w zbliżenie między katolikami a członkami innych 
Wyznań chrześcijańskich, nie zrażając się przy tym przejściowymi niepo
wodzeniami. Z okazji urodzin życzymy Mu wiele błogosławieństwa Bożego 
w dalszej pracy.

Numer zamykają, jak zwykle, stałe działy: kronika, przegląd prasy, 
bibliografie i recenzje. Wierzymy głęboko, że publikowane przez nas tek
sty spotkają się z zainteresowaniem naszych Czytelników.

Karol Karski



A R T Y K U Ł Y

V A N C O U V E R  ’S3

Bp JEREMIASZ

SPRAWA JEDNOŚCI KOŚCIOŁA NA VI ZGROMADZENIU 
OGÖLNYM ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW W VANCOUVER

1. Wstęp

Temat główny Zgromadzenia w Vancouver, „Jezus Chrystus — życiem 
świata”, był i właściwie do tej pory ciągle jest świadectwem nie tylko 
delegatów, którzy się tam zgromadzili, lecz wszystkich chrześcijan, szcze
gólnie zaś należących do tych Kościołów, które były na Zgromadzeniu 
reprezentowane. W Vancouver miała miejsce próba radosnego zawołania, 
aklamacji: Jezus Chrystus jest Życiem świata. Miejscem szczególnie in
tensywnego dawania świadectwa były nabożeństwa celebrowane w na
miocie. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na wigilię, całonocne czuwanie 
z 5 na 6 sierpnia, zakończone prawosławną liturgią eucharystyczną. Szós
ty sierpnia jest dniem, w którym ^Kościół prawosławny obchodzi święto 
Przemienienia Pańskiego. Szósty sierpnia jest również dniem Hiroszimy. 
W Kościele prawosławnym istnieje bowiem zwyczaj pamięci liturgicznej 
o wydarzeniach tragicznych. Np. w dniu 26 października Kościół wspomi
na wielką katastrofę, którą było straszliwe trzęsienie ziemi w 740 roku 
w Konstantynopolu. Wspomnienie w modlitwach tragedii Hiroszimy mieś
ci się zatem w tradycji prawosławnej. Fakt zorganizowania całonocnego 
czuwania tej właśnie nocy w Vancouver należy zaliczyć do tych, zdawa
łoby się nowatorskich, przedsięwzięć organizatorów Zgromadzenia, na 
których prawosławni czuli się dobrze.

W życiu modlitewnym Zgromadzenia były jednak momenty, w których 
prawosławni nie czuli się najlepiej. Chodzi o wprowadzoną do nabożeń
stwa, które zakończyło Zgromadzenie Ogólne w Vancouver przysięgę no
wych członków Komitetu Naczelnego SRK. W tekście przysięgi wystę
puje wyraźna tendencja do nadania funkcji członkostwa w Komitecie 
Naczelnym rangi jakiegoś urzędu kościelnego, rangi nowego charyzmatu.

W Vancouver można było zaobserwować ciekawą próbę nowego spo
sobu potraktowania sprawy jedności Kościoła. Wyraźna była tendencja 
zmierzająca w kierunku koncentracji na przeżywaniu już istniejącej jed
ności Kościoła.

Podczas Zgromadzenia rozlegały się głosy, w których zawarta była 
skarga na brak czasu dla dłuższych dyskusji teologicznych. W programie 
obrad wyraźnie preferowano czas na modlitwę, świętowanie, kontakty
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osobiste. Bardzo wielu uczestników, a może nawet większość wyjechała 
z Vancouver ze świadomością przeżycia radosnego spotkania z chrześcija
nami z innych stron świata.

Należy wreszcie dodać, że Zgromadzenie Ogólne nie może być ocenia- ' 
ne jedynie na podstawie oficjalnego programu. Na Zgromadzenie składa
ły się bowiem nie tylko oficjalne nabożeństwa i oficjalne obrady, ofi
cjalne posiedzenia plenarne i rozmowy w grupach. Dla jego przebiegu 
istotne znaczenie miał cały szereg imprez odbywających się obok głów
nego nurtu programu. Mam tu na myśli działalność klubów dyskusyj
nych, wiele spotkań (np. cieszące się niezwykle wysoką frekwencją wy
stąpienie pani Coretty King, wdowie po Martinie Lutherze Kingu, spot
kanie z czarnym biskupem Desmondem Tutu (z Republiki Południowej 
Afryki), konferencje prasowe, stale płonące ognisko Indian kanadyjskich. 
Był też cały szereg imprez organizowanych przez przyjaciół i zdecydo
wanych wrogów Światowej Rady Kościołów.

Właśnie podczas tego rodzaju imprez można było stwierdzić fakt obec
ności SRK w  życiu świata. Można było dostrzec swoistą potęgę SRK. 
Sprawą niezwykle istotną jest to, że przeciwnicy SRK nie zdołali prze
ciwstawić jej programowi żadnego własnego, oryginalnego programu. 
Najczęściej ich poczynania były naśladowaniem — czasami bardzo nieu
dolnym —‘ tych dyskusji i wydarzeń, które miały miejsce w Światowej 
Radzie Kościołów.

Wśród uczestników dominowała opinia, iż VI Zgromadzenie Ogólne SRK 
było »gromadzeniem ludzi modlących się.

2. Opis jedności Kościoła w pracach VI Zgromadzenia Ogólnego

W Vancouver nawiązano do wypracowanej w Nairobi wizji jedności Koś
cioła. Jeden Kościół należy rozumieć jako soborową wspólnotę Kościołów 
lokalnych ze sobą zjednoczonych. W tej soborowej wspólnocie każdy Koś
ciół wespół z drugim ma pełną katolickość, wyznaje tę samą wiarę apo
stolską i uznaje przeto innych za członków tego samego Kościoła Chrys
tusa, bowiem kieruje nimi ten sam Duch (...) należą oni do siebie, gdyż 
przyjęli ten sam chrzest i celebrują tę samą Wieczerzę Pańską; uznają 
członków i urzędy duchowne innych Kościołów lokalnych. Jednoczą się 
we wspólnym zadaniu wyznawania Ewangelii Chrystusa przez zwiasto
wanie oraz służbę w świecie i wobec świata. W tym celu każdy pojedynczy 
Kościół lokalny dąży do utrzymania zapoczątkowanych stosunków, nawią
zania nowych z bratnimi Kościołami lokalnymi i dania im wyrazu podczas 
spotkań soborowych zawsze tam, gdzie tego wymaga wypełnianie wspól
nego zlecenia (Sprawozdanie grupy problemowej 2 „Działania zmierza
jące do jedności”, p. 3).

Powyższa wizja jedności Kościoła została wzbogacona na VI Zgroma
dzeniu Ogólnym o perspektywę eucharystyczną. Chrystus — życie świa
ta — jednoczy niebo i ziemię, Boga i świat, element duchowy i świecki.\ 
Jego Ciało i Krew, które otrzymujemy pod postacią chleba i wina, jed
noczy liturgię i diakonię, zwiastowanie i czynności uzdrowicielskie (...). 
W ten sposób nasza wizja eucharystyczna, obejmuje całą rzeczywistość 
kultu, życia i świadectwa chrześcijańskiego* i jest w stanie — o ile żeśmy 
ją naprawdę odkryli — rzucić nowe światło na jedność chrześcijańską 
w całym bogactwie jej różnorodności. Potęguje ona także ból z powodu 
obecnego podziału przy Stole Pana; lecz ukazując organiczną jedność
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zaangażowania chrześcijańskiego i jej jedyne źródło w akcie poświęcenia 
się Chrystusa wcielonego, wizja eucharystyczna inspiruje i przyspiesza 
nasze kroki na drodze do urzeczywistnienia pełnej i wiarygodnej jednoś
ci, która została nam dana („Działania zmierzające do jedności”, p. 4).

Cytowany fragment najważniejszego chyba dokumentu teologicznego, 
który został wypracowany w Vancouver, stanowi odzwierciedlenie my
śli i poczynań Zgromadzenia w Vancouver. Znaczenie Eucharystii i zgro
madzenia eucharystycznego dla sprawy jedności Kościoła znalazło się w 
centrum uwagi wielu wypowiedzi i referatów. Kwestia ta zajęła centralne 
miejsce w jednym z głównych referatów, wygłoszonym podczas posiedze
nia plenarnego przez ks. protoprezbitera Witalija Borowoja. Według niego 
jedność Kościoła, która jest jednocześnie darem i zadaniem życia, najle
piej wyraża się właśnie w Eucharystii. Potwierdzeniem tej opinii była 
uroczysta liturgia eucharystyczna odprawiona w dniu 31 lipca, której 
przewodniczył honorowy zwierzchnik Wspólnoty Kościołów Anglikańskich 
arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie. Wielu uczestników Zgromadzenia 
odbierało tę liturgię, nazywaną także liturgią z Limy, jako centralne 
wydarzenie w Vancouver.

Jest rzeczą oczywistą, że nie można mówić o powstaniu w Vancouver 
jednolitej eklezjologii współczesnego ruchu ekumenicznego. Nie trudno 
również wykazać, iż VI Zgromadzenie Ogólne SRK nie różni się w tym 
zakresie od poprzednich zgromadzeń i konferencji ekumenicznych. W róż
nych dokumentach, przyjętych przez Zgromadzenie, występuje różna 
eklezjologia. Można mówić nawet o sprzeczności zachodzącej między kon
cepcjami eklozjologicznymi zawartymi w poszczególnych dokumentach 
końcowych. Zgromadzenia Ogólne ŚRK są jednak zwoływane nie po to, 
aby wypracować jednolitą koncepcję eklezjologiczną. Przecież wypra
cowanie takiej koncepcji nie oznaczałoby jeszcze pokonania przeszkód 
stojących na drodze do jedności Kościoła. Uczestnikom Zgromadzenia 
chodzi raczej o rzeczywiste zbliżenie postaw duchowych ludzi reprezentu
jących Kościoły członkowskie SRK.

Należy tu zauważyć, że w łonie SRK istnieje bardzo silny i szeroki 
nurt, którego zwolennicy uważają, iż może nastąpić połączenie chrześ
cijaństwa bez jednoczesnego uzgodnienia stanowisk w podstawowych 
kwestiach nauczania chrześcijańskiego.

Spojrzenie na centralne znaczenie Eucharystii dla jedności Kościoła 
w kontekście tego właśnie nurtu pozwala docenić wagę zacytowanego 
wyżej fragmentu z dokumentu pt. „Działania zmierzające do jedności”. 
Po wielu latach rozwoju ruchu ekumenicznego, po doświadczeniach nur
tu „Wiara i Ustrój” oraz nurtu „Życie i Praca” okazało się, że najlepsze 
dotychczasowe osiągnięcia pracy ekumenicznej znalazły swój wyraz w li
turgii eucharystycznej, sprawowanej w namiocie, który swoją obecnoś
cią miał przypominać, iż chrześcijanie są Ludem Wędrującym, Nowym 
Izraelem.

Nie można oczywiście idealizować sytuacji ekumenicznej powstałej 
podczas Zgromadzenia w Vancouver i po tym Zgromadzeniu. Do komunii 
świętej podczas liturgii eucharystycznej sprawowanej pod przewodnic
twem arcybiskupa Canterbury nie przystąpili prawosławni, liczni staro- 
katolicy oraz przedstawiciele tzw. Kościołów przedchalcedońskich. Szós
tego sierpnia była sprawowana inna liturgia eucharystyczna, liturgia
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prawosławna, a do Eucharystii przystąpili wówczas wyłącznie prawosław
ni. Fakt sprawowania dwóch liturgii eucharystycznych bardzo dobitnie 
uświadomił istnienie podziałów. Dużym osiągnięciem pozostaje jednak 
fakt, iż dostrzeżono, że to właśnie we wspólnej Eucharystii ma się wyra
zić widzialna jedność Kościoła. Podkreślono to w Vancouver wyraźniej 
niż na poprzednich zgromadzeniach. Wydaje się, że po Zgromadzeniu 
Ogólnym w Vancouver ta właśnie koncepcja jedności Kościoła będzie 
niezwykle trudna do zakwestionowania.

3. Cechy jedności Kościoła

Cytowany dokument na temat działań zmierzających do jedności, wy
szczególnia trzy podstawowe cechy jedności Kościoła. Na pierwszym 
miejscu wymienia on wspólne pojmowanie wiary apostolskiej oraz umie
jętność przekazywania tej wiary ludziom współczesnym w sposób zrozu
miały oraz prowadzący do pojednania i wyzwolenia. Należy podkreślić, 
że akurat w tym punkcie zdołano uniknąć indywidualistyczno-antropolo- 
gicznego zawężenia pojmowania chrześcijaństwa. Żyjąc wspólnie tą wia
rą apostolską Kościoły — stwierdza dokument — pomagają światu w 
urzeczywistnieniu Bożego planu zbawienia dla stworzenia. Można tu 
zgłaszać krytyczne uwagi odnośnie stosunku Kościoła do świata, jest jed
nak rzeczą niezwykle cenną i pożyteczną, iż mocno zaakcentowano kos
miczny wymiar zbawienia i misji Kościoła w świecie. W ten sposób bo
wiem otwarta została droga do dostrzeżenia wartości soteriologicznej dla 
działań w zakresie ochrony środowiska i ustrzeżenia świata przed kata
strofą wojny atomowej.

Drugą cechą zjednoczonego Kościoła powinno być wzajemne i pełne 
uznanie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Dzięki temu uwydat
ni się lepiej uzdrawiająca i jednocząca moc tych darów pośród podziałów, 
jakim poddana jest ludzkość.

Trzecią cechą jedności Kościoła winna być wspólna forma podejmowa
nia decyzji i zobowiązującego nauczania. Wszystko to, w świecie pełnym 
konfliktów, mogłoby mieć uzdrawiający skutek („Działania zmierzające 
do jedności”, pp. 5—8).

W określeniach, związanych z drugą i trzecią cechą jednego Kościoła 
wyraźnie podkreślona została służebna rola Kościoła we współczesnym 
świecie. Ten aspekt jedności Kościoła występował niemal we wszystkich 
referatach i wystąpieniach oraz w przeważającej części przyjętych przez 
Zgromadzenie dokumentów.

Uczestnicy Zgromadzenia w Vancouver mieli wiele okazji, aby zapoz
nać się z sytuacją Kościołów i ludzi w różnych częściach świata. Domi
nowało przekonanie, iż chrześcijanie nie mogą pozostać obojętni wobec 
głodu, niesprawiedliwości, nieszczęść, wobec zagrożenia życia na ziemi. 
Wiara w Jezusa Chrysusa jako Życie świata musi prowadzić do działań, 
które za cel stawiają sobie zachowanie życia na ziemi.

W pierwszym referacie wygłoszonym na Zgromadzeniu znalazły się na
stępujące słowa: Wypowiedź, że Chrystus jest Życiem świata, oznacza 
przede wszystkim wezwanie chrześcijan do radykalnej pokuty, odnowy 
duchowej, przyśpieszenia kroku na drodze do jedności, do składania 
wspólnego świadectwa, do działania proroczego, do poświęcenia życia dla 
innych w imię Chrystusa. Jedynie wówczas i tylko wówczas, nasza wiara
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w Chrystusa jako Zycie świata, będzie przekonywająca. Chrystus nie 
przyszedł, aby sądzić świat, lecz aby świat zbawić. Jeśli taka jest Jego 
wola, to w niej powinniśmy upatrywać nasze zadanie.

4. Kroki w kierunku jedności Kościoła

Miejsce szczególne na drodze do jedności zajmuje w świetle dokumen
tów VI Zgromadzenia Ogólnego przyjęty przez Komisję Wiara i Ustrój 
na posiedzeniu w Limie (styczeń 1982 r.) dokument na temat chrztu, eu
charystii i urzędu duchownego. Dokument ten został określony jako za
proszenie do wyjścia z izolacji, w którą wtrąciła Kościoły dążność do za
chowania własnej tożsamości.

Dokument został określony jako „deklaracja konwergencji”, a nie jako 
konsens. W kilku punktach brak jest jednolitego stanowiska. Dotyczy 
to szczególnie części mówiącej o urzędzie duchownym. Nie zamykając 
oczu na istniejące różnice należy jednak w procesie recepcji tego doku
mentu — stwierdza sprawozdanie grupy drugiej — nadać większe zna
czenie istniejącej już jedności wiary.

Zgromadzenie Ogólne w Vancouver wytyczyło kierunek i podało spo
sób recepcji dokumentu o chrzcie, eucharystii i urzędzie duchownym. 
W rozważaniach na ten temat dokonano bardzo istotnego rozróżnienia 
między procesem recepcji a „zajęciem oficjalnego stanowiska”.

Oficjalne stanowisko wyraża opinię Kościoła członkowskiego ŚRK i po
winno być rozumiane nie jako ostateczna decyzja, lecz jako pierwszy 
krok w długim procesie recepcji. W czasie trwania tego procesu możliwe 
są zmiany. Proces ten ma wzbudzić potrzebę głębszej refleksji i ukazać 
duchową rzeczywistość chrztu, eucharystii i urzędu duchownego w Koś
ciele.

Zaproponowano, aby do 31 grudnia 1984 roku Kościoły członkowskie 
nadesłały do Komisji „Wiara i Ustrój” swoje pierwsze „reakcje” na te
mat dokumentu. W grudniu 1985 r. mają być zgromadzone już oficjalne 
odpowiedzi Kościołów członkowskich.

Nie chodzi przy tym tylko o odpowiedzi teologów i oficjalne stanowisko 
Kościoła. Bardzo istotne znaczenie posiada włączenie do dyskusji wszyst
kich wiernych, prowadzenie dyskusji na wszystkich płaszczyznach życia 
Kościoła, w tym również na płaszczyźnie życia liturgicznego. Przykładem 
wykorzystania liturgii w procesie recepcji była wspomniana już liturgia 
eucharystyczna w dniu 31 lipca 1983 r. Właśnie w modlitwie może do
konać się prawdziwe przyjęcie uzgodnień dogmatycznych.

W rozważaniach nad losami dokumentu o chrzcie, eucharystii i urzę
dzie duchownym znalazły się bardzo interesujące spostrzeżenia na temat 
możliwości osiągnięcia zgodności doktrynalnej. Każdy wspólny wysiłek 
w zakresie wyrażenia wiary łączącej wszystkie Kościoły musi wychodzić 
z trzech założeń:
1) uznania^ za normatywną wiary apostolskiej nie podzielonego jeszcze 

Kościoła. Znaczenie decydujące w tym ęakresie posiada przyjęcie Ni- 
ceo-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary w pierwotnej, nie
zmienionej wersji;

2) wyrażenia wiary w sposób zrozumiały przez ludzi współczesnych;
3) wyznania wiary w nawiązaniu do problemów dnia dzisiejszego. 

Zgromadzenie w Vancouver było świadome tego, że warunki powyższe
nie mogą być spełnione tylko przez prace komisji lub realizowane w de-
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cyzjach podejmowanych przez rozmaite gremia SRK. Osiągnięcie zgod
ności w wierze może być jedynie aktem, który z Boga wychodzi i przez 
Kościoły jest przyjmowany.

Swoista powściągliwość i skromność dokumentów przyjętych w Van
couver przejawia się w określeniu roli SRK we współczesnym ruchu eku
menicznym. Kilkakrotnie podkreślono, że ruch ekumeniczny jest czymś 
więcej niż samą tylko SRK. Nie pragnie ona mieć monopolu na ekumenię, 
widzi siebie jako instrument Kościołów, poszukujących jedności i już 
teraz pragnących żyć we wspólnocie wszystkich Kościołów świata.

Potwierdzono też zasadniczy cel SRK, którym pozostaje jedność wi
dzialna Kościoła Chrystusowego na ziemi i skuteczne głoszenie Ewangelii, 
Jako forum, na którym odbywają się spotkania przedstawicieli Kościo
łów, Światowa Rada Kościołów chce rozumieć siebie jako wyraz już osią
gniętej jedności.

HANS-GEORG LINK

VANCOUVER Z PERSPEKTYWY „WIARY I USTROJU”.
REFLEKSJE NAD DOKUMENTEM GRUPY PROBLEMOWEJ 2 

„DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO JEDNOŚCI”

I. Chronologia wydarzeń

1. Temat „Jedność Kościołów”, wobec którego Komisja „Wiara i Ustrój” 
czuje się szczególnie zobowiązana w swojej pracy, doszedł po raz pier
wszy wyraźniej do-głosu 28 lipca (1983), gdy na porządku obrad Zgroma
dzenia Ogólnego znalazł się czwarty podtemat „Życie w jedności”. Prof. 
Witalij Borowoj, członek Komisji i przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego przy Światowej Radzie Kościołów, wygłosił podstawowy 
referat teologiczny o mocy eucharystii przyczyniającej się do jedności, 
podczas gdy sekretarz generalny Konferencji Narodów Zjednoczonych 
w Sprawie Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Holender Jan Pronk, mówił 
o „politycznych warunkach ekonomicznego zrealizowania (tego!) ekume
nicznego mandatu”. Refleksja nad podtematem „Życie w jedności”, któ
ra objęła jeszcze parę krótkich wystąpień, medytację nad słynną ikoną 
Trójcy Świętej Rublowa i prawosławny ryt dzielenia chleba, wypadła 
wśród innych imprez plenarnych korzystnie.
2. Wieczorem tego samego dnia odbyła się pierwsza prezentacja (hearing) 
pracy różnych zespołów programowych SRK, podczas której delegaci 
mogli stawiać pytania i komentować poszczególne programy. Radował 
fakt, że w dyskusji nad pracą Zespołu Programowego I „Wiara i Świa
dectwo” większość mówców skupiła uwagę na deklaracjach konwergen
cji w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Tego wieczora 
można się było przekonać po raz pierwszy, jak dalece zadomowiły się 
w Kościołach teksty z Limy, jakie kluczowe znaczenie przywiązują do
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nich delegaci i że to dzieło Komisji ,,Wiara i Ustrój” znajduje niespodzie
wanie szeroką aprobatę.
3. Podczas drugiej niedzieli, dnia 31 lipca, odbyła się, pod przewodnic
twem anglikańskiego arcybiskupa Canterbury, dr. Roberta Ruńcie, tzw. 
otwarta uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Odprawiono ją według litur
gicznego formularza, tzw. liturgii z Limy, którym po raz pierwszy po
służono się na zakończenie posiedzenia Komisji w Limie w styczniu 
1982 r. Uroczystość ta otworzyła wielu delegatom oczy na to, że przy
jęcie deklaracji z Limy może przyczynić się do odnowy kultowej.
4. Grupa problemowa 2 „Działania zmierzające do jedności”, podobnie 
jak inne grupy, odbyła w drugim tygodniu obrad, w dniach od 1 do 5 
sierpnia, 8 posiedzeń. Główną uwagę poświęciła ona dwom tematom: 
procesowi recepcji tekstów z Limy oraz studium na temat jedności Koś
cioła i odnowy wspólnoty ludzkiej.
5. Sprawozdanie grupy problemowej 2 „Działania zmierzające do jed
ności” było pierwszym dokumentem grupowym, który 8 sierpnia, tj. na 
początku trzeciego tygodnia obrad, został przedłożony plenum. Abp Ruńcie 
i inni mówcy wypowiedzieli się z aprobatą na temat procesu recepcji 
deklaracji z Limy. Potem wyraźna większość plenum przyjęła sprawo
zdanie, zalecając Kościołom jego przestudiowanie i odpowiednie ustosun
kowanie się do niego.
6. Również wytyczne programowe dotyczące działalności ekumenicznej 
obejmującej okres aż do następnego Zgromadzenia Ogólnego, które, nie
stety, uchwalano dopiero w ostatnim dniu obrad w atmosferze zbytniego 
pośpiechu, szeroko uwzględniają wyniki pracy grupy problemowej 2. 
I tak, ogólne „Wytyczne dla działalności SRK w najbliższych latach” roz
poczynają się paragrafem „Rosnąca jedność” (III A 1), podobnie lista 
najważniejszych dla poszczególnych programów SRK zagadnień rozpo
czyna się hasłem „Jedność” (III B 1).
7. List przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jednoś
ci Chrześcijan, kard. Jana Willebrandsa do sekretarza generalnego Świa
towej Rady Kościołów, dr. Philipa Pottera, datowany 4 lipca 1983 i wy
stosowany z okazji Zgromadzenia Ogólnego, opisuje stosunki między obu 
organizacjami jako solidarność braterską; to samo uczynił już w 1975 r. 
papież Paweł VI w liście przesłanym do Nairobi. Kard. Willebrands cy
tuje słowa Jana Pawła II o szukaniu dróg rozszerzania współpracy i wie
lokrotnie podkreśla znaczenie, jakie Kościół Rzymskokatolicki przywią
zuje do swojej współpracy w Komisji „Wiara i Ustrój”.
8. I wreszcie, „Orędzie” Zgromadzenia Ogólnego nawiązuje także do 
doświadczeń związanych z liturgią z Limy oraz z deklaracjami konwer
gencji w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Na poczes
nym miejscu jest w nim mowa o nowym zobowiązaniu do realizacji wi
dzialnej jedności. Uczestnicy nabożeństwa końcowego w dniu 10 sierpnia, 
przejmując to zobowiązanie, stwierdzili: Zobowiązujemy się dążyć do 
jedności w posłuszeństwie wobec Chrystusa, pierworodnego wszelkiego 
stworzenia.

Uświadamiając sobie te różne płaszczyzny, na których rozległo się w 
Vancouver wezwanie do jedności, można — moim zdaniem — powie
dzieć, że tematem tym nie zajęto się tylko ubocznie lub z poczucia obo
wiązku, lecz że raczej został on nieoczekiwanie zaktualizowany. W Van
couver ujawniło się wyraźnie, że uchwały podjęte w Limie w styczniu 
1982 r. ożywiły stary temat „jedności Kościoła”.
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II. Wizja eucharystyczna

Statuty Komisji „Wiara i Ustrój” oraz Światowej Rady Kościołów mó
wią o „wspólnocie eucharystycznej”, która wspólnie z wyznaniem jednej 
wiary należy do cech charakterystycznych widzialnej jedności. Czym ta 
wspólnota eucharystyczna mogłaby się stać, o tym przekonało się wielu 
uczestników Zgromadzenia w Vancouver podczas celebrowania liturgii 
z Limy. Ukazująca się podczas obrad gazeta „Canvas” pisała następnego 
dnia o najbardziej zespalającym wydarzeniu kultowym we współczesnej 
historii Kościoła.

Poza działaniem Ducha, który wieje kędy chce, trzy czynniki szcze
gólnie przyczyniły się do tego, że ta uroczystość eucharystyczna uzyska
ła siłę przekonywającą: współdziałanie reprezentantów różnych tradycji 
i konfesji w „namiocie spotkań”, intensywne uczestnictwo zgromadzonej 
wspólnoty w odprawianiu liturgii oraz różnorodność kulturowa przeja
wiająca się w kolorach skóry, ubiorach, językach, muzyce i śpiewie. Wy
daje się jakby w ekumenii, dzięki odprawionej liturgii z Limy, dokonał 
się przełom, który pozwolił odkryć na nowo centralne znaczenie Wie
czerzy Pańskiej.

Witalij Borowoj w swoim znakomitym referacie umieścił eucharystię 
w centrum „życia w jedności”. Jej kluczowe znaczenie objaśnił on z sie
dmiu punktów widzenia: jako sakrament jednego Ciała Chrystusa, reali
zację jedności, posiłek miłości, wspomnienie całego uniwersum, dziękczy
nienie za pełnię stworzenia, uświęcenie materialnych elementów oraz ja
ko eschatologiczną antycypację, transfigurację lub transformację świata. 
Zwłaszcza ostatni aspekt dochodził w Vancouver stale do głosu, np. w ka
zaniu Philipa Pottera podczas nabożeństwa pokojowego — poświęconym 
przemienieniu Chrystusa, w prawosławnej uroczystości przemienienia 
Chrystusa podczas dnia poświęconego Hiroszimie, w „Orędziu” Zgroma
dzenia Ogólnego, które powiada: Taka przemiana drogo kosztuje, ozna
cza bowiem nawet podjęcie ryzyka śmierci na drodze do Królestwa Bo
żego.

Wybitne osiągnięcie Borowoja polega również na tym, że z teologicz
nej ortodoksji wyprowadził imperatywy dla eucharystycznej ortopraksji, 
przejawiającej się w przezwyciężaniu własnych podziałów, w walce z nie
sprawiedliwością i dyskryminacją społeczną, w zaangażowaniu na rzecz 
tworzenia pokoju, w gotowości do prowadzenia rozmów z przedstawicie
lami innych wyznań i w odpowiedzialności za kosmos. Są to tylko nie
które może najważniejsze wnioski końcowe i zadania dla chrześcijańskiej 
„ortopraksji”, które wynikają bezpośrednio i imperatywnie z chrześci
jańskiej „ortodoksji”, gdy (...) uprzytomniamy sobie pojmowanie eucha
rystii i życie eucharystyczne w starym, nie podzielonym Kościele. W ten 
sposób Borowoj zdołał powiązać w przekonywający sposób sakramen
talny i etyczny wymiar eucharystii.

Już podczas teologicznego posiedzenia przygotowawczego do Vancou
ver w Grandchamp (Szwajcaria) w grudniu 1981 r. ukuto hasło o „eu
charystycznym stylu życia”. Mówiąc słowami „Orędzia”, chodzi tu o co
dzienną drogę dawania i przyjmowania, o ekumeniczne dzielenie darów 
i środków, o przenoszenie przekonań uzyskanych na polu ekumenii do 
ekonomicznej praktyki. O to chodziło Holendrowi Janowi Pronkowi, gdy 
domagał się pracy i chleba dla wszystkich mieszkańców kuli ziemskiej! 
Może dlatego, że miał on właśnie za sobą nieudaną VI Konferencję
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UNCTAD w Belgradzie, zwracał się tak energicznie do Kościołów, aby 
żądanie to potraktowały jako zobowiązanie dla siebie.

Eucharystia jest nie tylko uroczystością sakramentalną, powodującą 
głębokie przeżycia, lecz także procesem dawania i przyjmowania doko
nującym się w życiu codziennym. Tego odkrycia dokonało wielu uczest
ników Zgromadzenia w Vancouver i ta całościowa wizja eucharystyczna 
jest szczególnym wkładem, jaki Vancouver wniosło do pojmowania eku
menicznej jedności. Tak w każdym razie rozumiano to w grupie proble
mowej 2 „Działania zmierzające do jedności”, co też znalazło odbicie w 
przyjętym sprawozdaniu.

Pokój i sprawiedliwość z jednej strony, chrzest, eucharystia i urząd 
duchowny — z drugiej, przyciągnęły naszą uwagę. Oba te elementy są 
ściśle ze sobą połączone. Lecz aspektem jedności chrześcijańskiej, który 
dla nas tu w Vancouver, najczęściej wysuwał się na pierwszy plan, była 
wizja eucharystyczna. Chrystus — życie świata ;— jednoczy niebo i zie
mię, Boga i świat, element duchowy i świecki. Jego Ciało i Krew, które 
otrzymujemy pod postacią chleba i wina, jednoczy liturgię i diakonię, 
zwiastowanie i czynności uzdrowicielskie (...). W ten sposób nasza wizja 
eucharystyczna obejmuje całą rzeczywistość kultu, życia i świadectwa 
chrześcijańskiego i jest w stanie — o ile żeśmy ją naprawdę odkryli — 
rzucić nowe światło na jedność chrześcijańską w całym bogactwie jej róż
norodności. Potęguje ona także ból z powodu obecnego podziału przy 
Stole Pana; lecz ukazując organiczną jedność zaangażowania chrześci
jańskiego i jej jedyne źródło w akcie poświęcenia się Chrystusa wcielo
nego, wizja eucharystyczna inspiruje i przyspiesza nasze kroki na drodze 
do urzeczywistnienia pełnej i wiarygodnej jedności, która została nam 
dana.

III. Chrzest, eucharystia i urząd duchowny

Niektórzy delegaci byli zaskoczeni, że szczegółowa, rzeczowa dyskusja 
nad deklaracjami konwergencji z Limy nie była przewidziana ani na ple
num, ani w grupie problemowej. Podczas przygotowywania Zgromadze
nia podjęto tę decyzję całkiem świadomie, i to z dwóch przyczyn: po 
pierwsze, czas będący do dyspozycji nie wystarczyłby bynajmniej na to, 
aby tylko w dostateczny sposób przedyskutować te trzy tematy; po dru
gie, proces urabiania opinii w Kościołach dopiero się zaczyna a nie do
biega kresu, tak że większość delegatów nie byłaby jeszcze w stanie wy
powiedzieć się na ten temat w imieniu swoich Kościołów.

Tak więc z jednej strony ograniczono się do wstępnych, przeważnie po
zytywnych, ale nie wiążących opinii wypowiedzianych podczas hearingu, 
z drugiej strony skoncentrowano się w grupie problemowej nad wyjaś
nieniem tego, co właściwie należy rozumieć pod pojęciem „procesu re
cepcji” i czego należy oczekiwać tutaj od Kościołów. W tym kontekście 
wielką pomocą i inspiracją stały się rozważania dyrektora Akademii Pra
wosławnej na Krecie, Alexandrosa Papaderosa. W wystąpieniu zaty
tułowanym: „Czym BEM (skrót od angielskiego „Baptism, Eucharist and 
Ministry”) nie jest?”, Papaderos poczynił pewne podstawowe dla zrozu
mienia tych deklaracji stwierdzenia: BEM nie jest rozdziałem z kom- 
peudium dogmatyki (...), nie jest prezentacją nauki jakiejś tradycji (koś- 
c i e l n e j ) ,  (. . . ) n i e  jest wygodnym tekstem dla Kościołów (...) nie jest pry
w a t n ą  s p r a w ą  j e g o  a u t o r ó w , l e c z  s p r a w ą  K o ś c i o ł ó w .  Objaśniając, że de
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klaracje mają charakter konwergencji i że nie stanowią jeszcze pełnego 
konsensu, Papaderos dochodzi do wniosku, że właśnie dlatego żaden 
Kościół nie powinien tych tekstów rozpatrywać według sztywnego kry
terium dogmatycznej akrybii. Zamiast tego zaleca on inny, tymczasowe
mu charakterowi deklaracji lepiej odpowiadający, „przedkonsensualny” 
proces recepcji. W tym celu zachodzi potrzeba: po pierwsze — pełnego 
zaangażowania ludu Bożego (pleroma Kościoła a nie „teologia wydumana 
przy biurku” dla ezoterycznych kręgów); po drugie — takiego rozdziału 
informacji, aby chrześcijanie nie posługujący się językiem angielskim nie 
byli zmuszeni stać się najpierw „anglofonami”, zanim będą mogli uczest
niczyć w przepływie informacji ekumenicznej; po trzecie — istnienia 
zdecydowanie świadomej i konsekwentnej woli osiągnięcia konwergen
cji. Wówczas recepcja oznaczać będzie przede wszystkim to, że doku
ment z Limy przekazywany jest wspólnocie Chrystusa na całym świę
cie jako radosne posłanie. Papaderos spodziewa się, że })nowy duch” teks
tu z Limy, nowy i dalekowzroczny sposób podejścia do starych kwestii 
spornych w świetle Pisma Świętego i wiary apostolskiej Kościoła, jak 
i ukazywanie bezpiecznej drogi wiodącej do uporania się z tymi kwestia
mi, spotkają się z szerszą recepcją.

Nadradca kościelny Hans Schäfer z Weimaru, mówiąc o procesie re
cepcji w Kościołach ewangelickich w NRD, ukazał sposób praktycznego, 
pozytywnego i twórczego obcowania z deklaracjami z Limy. Na posta
wione przez siebie pytanie: Jak skuteczne, widzialne i przekonywające 
kroki mogą i powinny podjąć Kościoły, aby unaocznić pozytywną recep
cję tekstów z Limy? — dał on następującą odpowiedź: Deklaracje kon
wergencji nie dopuszczają jeszcze pełnego wzajemnego uznania się przez 
Kościoły, lecz możliwe są inicjatywy zmierzające do wzajemnego zbli
żenia. Schäfer proponuje, aby różne Kościoły opublikowały oficjalne de
klaracje; np. odnośnie wzajemnego uczestnictwa członków Kościoła lu- 
terańskiego i Kościoła katolickiego w uroczystości eucharystycznej za
proponował on następującą formułę: Wprawdzie nie zbliżyliśmy się na 
tyle do siebie, byśmy mogli zawrzeć interkomunię, ale w waszym nabo
żeństwie sakramentalnym rozpoznajemy posiłek ustanowiony przez Pa
na, przeto katolik może uczestniczyć w ewangelickiej Wieczerzy Pań
skiej, pozostając nadal dobrym katolikiem. Podobnie luteranin może 
uczestniczyć w Mszy rzymskiej pozostając nadal ewangelickim chrześ
cijaninem. Schäfer zaproponował też przyjęcie odpowiednich deklaracji 
wiążących dla uznania różnych sposobów udzielania chrztu i przeprowa
dzania ordynacji.

Amerykanka Cynthia Wedel poinformowała zebranych o „eucharys
tycznych wspólnotach tymczasowych” (Interim Eucharist Fellowship) w 
Stanach Zjednoczonych. W ich skład wchodzą członkowie różnych Koś
ciołów, także rzymskokatolicy, celebrują one regularnie, choć niezbyt 
często wspólną Wieczerzę Pańską i starają się o pozyskanie ludzi wszyst
kich ras i grup etnicznych, wszystkich warstw społecznych, denominacji, 
grup wiekowych, świeckich i duchownych, kobiet i mężczyzn.

Przykłady, które przedstawiono w Vancouver, ukazują, o co chodzi w 
procesie duchowym recepcji tego tekstu na wszystkich poziomach życia 
Kościoła, o których mówi wstęp do deklaracji z Limy. Sprawozdanie 
grupy problemowej 2 „Działania zmierzające do jedności” objaśnia, że 
ma się tutaj na myśli długofalowy, tzn. lata lub nawet dziesięciolecia 
trwający proces przyswajania, proces, który sięga od szczebla parafial
nego po najwyższe czynniki decydujące w sprawach kościelnych. W tym
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celu proponuje się dokonanie możliwie wielu przekładów tekstu, opra
cowanie materiałów pomocniczych dla potrzeb regionalnych i lokalnych, 
celebrowanie liturgii z Limy, prowadzenie medytacji i modlitw przy- 
czynnych (punkt 16); są to wszystko konkretne kroki w zakresie recepcji, 
które można i należy uczynić teraz. Sprawozdanie stwierdza też wyraź
nie, że oficjalne, oczekiwane stanowiska Kościołów mają być tylko pier
wszym echem tego szerokiego, duchowego procesu recepcji: Oficjalne sta
nowisko nie ma być rozumiane jako ostateczna ocena tekstu z Limy, lecz 
raczej jako pierwszy krok w dłuższym procesie recepcji (p. 14). Chcąc 
umożliwić Kościołom postawienie pierwszego kroku bez pośpiechu, prze
dłużono o rok, tj. do 31 grudnia 1985 r., okres nadsyłania oficjalnych od
powiedzi.

Vancouver ukazało, że wiele Kościołów weszło już na drogę recepcji 
dokumentu z Limy; jednocześnie zaapelowało do wszystkich Kościołów, 
aby zdecydowanie stawiały kroki, na które teraz przyszła kolej.

IV. Wiara apostolska dzisiaj

Temat ten nie odegrał jeszcze w Vancouver wiodącej roli. Ale już w 
Limie Komisja „Wiara i Ustrój” podjęła uchwałę w sprawie kontynuo
wania tematu „Na drodze do wspólnego wyrażania wiary apostolskiej dzi
siaj” jako jednego z głównych projektów studyjnych Komisji (...) w naj
bliższych latach. Toteż prof. John Deschner, metodysta z USA, wybrany 
w tzw. międzyczasie przewodniczącym Komisji, mógł w referacie wpro
wadzającym do grupy problemowej 2 podkreślić istnienie ścisłego związ
ku między deklaracjami konwergencji a tym tematem. Tekst z Limy nie 
ma być dla Kościołów po prostu jednym z dokumentów, który się uznaje 
i przyjmuje, lecz dokumentem, w którym dochodzi do głosu wiara apos
tolska. Deschner przypomniał, że już Zgromadzenie w Nairobi prosiło 
Kościoły o podjęcie starań zmierzających do wspólnego wyznawania wia
ry chrześcijańskiej (Sekcja II, p. 19). Deklaracja z Bangalore (1978) pt. 
„Uzasadnienie nadziei, która jest w nas”, była pierwszym krokiem w kie
runku realizacji tego przedsięwzięcia. Po konferencji w Limie — twier
dził Deschner — zaistniała możliwość przyswojenia, rozwinięcia wspól
nego wyznania wiary Kościoła kształtowanej na przestrzeni wieków; 
mówi o tym wstęp do deklaracji konwergencji. Konkretnie chodzi tu o 
uznanie Nicejskiego Wyznania Wiary, o aktualną interpretację jego treści 
i o wspólne, dostosowane do naszej epoki, wyznawanie tej samej wiary apo
stolskiej. Pierwszych konkretnych wyników należy — według Deschne- 
ra — oczekiwać jednak dopiero za 4—5 lat.

Sprawozdanie grupy problemowej 2 przyjmuje ten pogląd jako swój 
własny; cały projekt studyjny pojmuje ono jako „początek”, który może 
doprowadzić do skutków wykraczających daleko poza ramy Komisji 
i Światowej Rady Kościołów. Zachodzi potrzeba, aby wspólne wyznawa
nie przez dzisiaj istniejące Kościoły, wiary apostolskiej było powiążane 
z problemami, ną jakie-natyka się współcześnie Ewangelia (p. 19n).

Nie ulega wątpliwości, że także Kościół Rzymskokatolicki śledzi ze 
szczególnym zainteresowaniem rozwój tej pracy studyjnej. Piąty Ofi
cjalny Raport Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Światowej Rady Kościołów, obejmujący okres między Nairobi a Van
couver, podkreśla znaczenie tematu „Jedność Kościoła — cel i droga”, 
który w 1978 r. doprowadził do zwołania pierwszej konsultacji w Wenecji
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a w 1980 r. do opublikowania dokumentu: „Na drodze do wyznawania 
wspólnej wiary”. List kard. Jana Willebrandsa do Philipa Pottera potwier
dza pragnienie kroczenia obraną drogą. Wzrastające zaangażowanie rzym
skokatolickie w Komisji „Wiara i Ustrój” interpretuje on jako widzialny 
wyraz wysokiego poważania dla tego rodzaju pracy teologiczno-ekume- 
nicznej. Zapowiada pozytywne stanowisko rzymskokatolickie wobec de
klaracji z Limy i opowiada się za kontynuowaniem pracy studyjnej po
święconej jedności Kościoła i wspólnemu świadectwu. Gdy się rozważa 
plany przyszłych prac Wspólnej Grupy Roboczej, jak je nakreślił Piąty 
Raport, staje się oczywiste, że poważną część tej pracy włożono już w 
opracowanie dwóch studiów: „Jedność Kościoła — cel i droga” oraz 
„Wspólne świadectwo”. Stosunki wzajemne z Komisją „Wiara i Ustrój” 
oraz z Komisją do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji, które umożli
wiły rozwój tych dwóch studiów, rokują dobre postępy. Mamy więc do
brą podstawę, aby zadania i projekty zostały zrealizowane w obu dzie
dzinach. W podobnym duchu wypowiedział się też Basil Meeking jako 
rzecznik 25-osobowej delegacji obserwatorów katolickich w przemówie
niu wygłoszonym na plenum Zgromadzenia Ogólnego.

Vancouver podkreśliło wyraźnie decyzję z Limy. W zaleceniach gru
py problemowej 2 czytamy: Komisja „Wiara i Ustrój” winna nadal po
święcać główną uwagę naszkicowanemu w Limie (1982) studium „Na 
drodze do wspólnego wyrażania wiary apostolskiej dzisiaj” (...). Auto
rzy wytycznych programowych dla przyszłej pracy Światowej Rady Koś
ciołów przyjmując to zalecenie stwierdzili: Trzęba wykonać dalszą pracę w 
dziedzinie wspólnego rozumienia wiary apostolskiej jako warunek dla po
stawienia skutecznych kroków na drodze do jednośfci. Deklaracje w sprawie 
chrztu, eucharystii i urzędu duchownego znajdują się w posiadaniu Koś
ciołów, które mają wobec nich zająć wiążące stanowisko, natomiast Ko
misja pracuje obecnie przede wszystkim nad tematem „wiary apostol
skiej”. Już kilka tygodni po Vancouver, na początku października (1983), 
odbyło się w Rzymie, na zaproszenie Kościoła Rzymskokatolickiego, mię
dzynarodowe posiedzenie, którego temat brzmiał: „Wiara apostolska w 
Piśmie Świętym i w Kościele pierwotnym”. Komisja ma nadzieję, że po 
odpowiednim przygotowaniu teologicznym i czasowym do tego tematu, 
będzie w stanie przedłożyć dokument konwergencji.

V. Jedność i odnowa

Od IV Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali w 1968 r. zaczęło sobie to
rować drogę przekonanie, że starania o jedność Kościołów nie są celem 
samym w sobie, lecz mają służyć jedności całej ludzkości. Wówczas, kie
dy to uniwersalny charakter Kościoła i świata znalazł po raz pierwszy 
dojście do ekumenicznej świadomości, sformułowano programowe zdanie: 
Kościół ma odwagę mówić o sobie jako o znaku przyszłej jedności ludz
kości. Komisja „Wiara i Ustrój” podjęła ten nowy temat w pracy stu
dyjnej „Jedność Kościoła — jedność ludzkości”. Kluczową rolę odegrały 
tutaj takie zagadnienia, jak rasizm, niepełnosprawni, a zwłaszcza stosu
nek między kobietami i mężczyznami.

Mimo tej od 15 lat trwającej pracy nie da się jeszcze powiedzieć, że 
temat „Kościół i Świat” został już w zadowalający lub wyczerpujący spo
sób opracowany. Z tego też powodu Vancouver zajęło się znowu „Jed
nością Kościoła i odnową wspólnoty ludzkiej” (tak od Limy brzmi ofi
cjalny tytuł roboczy tego studium). John Deschner powiedział nawet, że
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jest to temat o egzystencjalnym znaczeniu dla Światowej Rady Koś
ciołów. Chrześcijanie z Trzeciego Świata są w szczególny sposób zainte
resowani tą problematyką. Dodać trzeba, że w Vancouver można było 
zaobserwować, po raz kolejny, niemal już klasyczne napięcie między ty
mi, których bardziej interesuje jedność Kościoła, a tymi, którym głównie 
chodzi o odnowę społeczności ludzkiej.

Anglikanka brytyjska Mary Tanner, która wygłosiła główny referat 
na ten temat, uzasadniała powodzenie deklaracji z Limy między innymi 
tym, że nie pozostają one na płaszczyźnie deklaracji doktrynalnych, lecz 
bezustannie uwzględniają też odnowę wspólnoty ludzkiej. Mimo pojedyn
czych, otwierających nowe horyzonty sformułowań, jak chociażby sfor
mułowanie zawarte w punkcie 20 deklaracji o eucharystii, nie udało się 
jeszcze dotychczas ustalić przekonywającego i zasadniczego związku mię
dzy „Kościołem Boga a światem Boga”. Dlatego sięgnięto w Vancouver 
znowu do sformułowania z Uppsali, że Kościół jest „znakiem” dla świata. 
Kościół — mówiła Mary Tanner — chcąc być skutecznym, obiecującym 
znakiem dla świata, musi odkryć na nowo swoją własną, prawdziwą toż
samość. Tylko Kościół, który praktykuje wzajemną miłość, tylko jed
nocząca i zjednoczona wspólnota chrześcijan (...) może odzwierciedlać 
odwieczną, wzajemnie się przenikającą miłość osób Trójcy Świętej. Częś
cią składową tożsamości Kościoła jest więc jego mocne zakorzenienie w 
trójjedynym Bogu i konkretne „odzwierciedlanie” Jego miłości w zjedno
czonym ciele Chrystusa na /ziemi. Tylko wzmocniony w swej tożsamości 
Kościół, przyjmujący za ,punkt wyjścia eucharystyczne centrum, jest 
zdolny do wciągnięcia śwthta w orbitę swej działalności.

Wywody Mary Tanner zainspirowały grupę problemową 2, aby w po
szukiwaniu odpowiedzi na nierozwiązane dotychczas kwestie skorzystać 
z dorobku Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali (1968). Odnośnie dalszych, 
konkretnych studiów, dotyczących np. zagadnień związanych z kulturą, 
osiągnięto w Vancouver porozumienie, aby Komisja uczyniła badania 
teologiczne nad Kościołem jako „znakiem”, centralną częścią swego progra
mu poświęconego jedności Kościoła i odnowie wspólnoty ludzkiej (p. 25). 
Dzięki temu zasadnicze kwestie eklezjologiczne, jak „natura” i „sakra- 
mentalność” Kościoła oraz pojęcie Kościoła jako „znaku”, przesuwają 
się w centrum uwagi pracy Komisji. W porównaniu z Limą, gdzie nie 
osiągnięto porozumienia co do treści i metodologii tego studium, oznacza 
to krok naprzód. Najwidoczniej nadszedł czas, aby ponownie i z świado
mością celu podjąć podstawowe kwestie eklezjologiczne, które w poważ
nym stopniu dotyczą ogólnego rozumienia Światowej Rady Kościołów. 
Od słynnej deklaracji z Toronto (1950) minęło przeszło 30 lat i kwe
stie z zakresu eklezjalnej jakości ekumenicznych doświadczeń, poczy
nionych w przeciągu jednej generacji, oczekują znowu na odpowiedź. 
Ten eklezjologiczny obszar tematyczny obejmuje też starania o wspólne 
jormy decydowania i wiążącego nauczania w Kościele; już w Bangalore 
(1978) temat ten wymieniano — obok porozumienia w sprawie wiary 
apostolskiej oraz chrztu, eucharystii i urzędu duchownego — jako trzeci 
warunek urzeczywistnienia widzialnej wspólnoty kościelnej. Sprawozda
nie grupy problemowej 2 traktuje trzy wymienione wyżej tematy jako 
cechy świadectwa jedności (pp. 5—9). Chodzi tu o to, aby praktyczne 
doświadczenia zebrane podczas procesu recepcji deklaracji z Limy i prak
tykowane przez Kościoły sposoby podejmowania decyzji wykorzystać 
w poszukiwaniach zmierzających do uzyskania wspólnych form nauczania 
i decydowania (por. p. 26).
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Ta niezbędna i podstawowa czynność wyjaśniająca jest jednak dopiero 
połową pracy. Najmocniejszą stroną studium o jedności i odnowie było 
dotychczas to, że zdołano wytyczyć konkretne obszary tematyczne. By
łoby rzeczą wskazaną, aby „Jedność i odnowa” nie było tylko przedmio
tem zainteresowania Komisji „Wiara i Ustrój”, lecz także innych struk
tur Światowej Rady Kościołów. Umożliwiłoby to uwzględnienie dalszych 
obszarów tematycznych; np. dzięki opracowaniu tematu: jedność wiary 
a różnorodność kultur byłoby możliwe wyjaśnienie stosunku między Koś
ciołem a światem. W każdym razie stary temat z Uppsali spotkał się zno
wu w Vancouver i po Vancouver z nadzwyczaj dużym zainteresowaniem. 
Najwyższy więc czas, aby dwa tematy, poświęcone jedności Kościoła i od
nowie wspólnoty ludzkiej, zostały ze sobą pojednane:

Kościoły nie mogą przestać interesować się problemami politycznymi, 
społecznymi i gospodarczymi świata. Jednocześnie Kościół może zejść na 
peryferie życia społecznego bez potrzeby obawiania się, że przez zajmo
wanie się sprawami tego świata może utracić swoją tożsamość lub zbłą
dzić, ale pod warunkiem, że zaufa Bogu i będzie w stanie rozpoznać, że 
On już teraz tam jest obecny (p. 25).

VI. Przed V Światową Konferencją

Biorąc pod uwagę nadzwyczaj pozytywny odźwięk na deklarację z Li
my w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego, radość z powodu 
liturgii z Limy i pozytywne przyjęcie sprawozdania grupy problemo
wej 2 na plenum, wolno stwierdzić, że praca Komisji „Wiara i Ustrój” 
spotkała się w Vancouver z niespodziewanie silnym poparciem. Wielu 
delegatów cieszył po prostu fakt, że dzięki tekstom z Limy ma się wresz
cie uchwytny rezultat trwającej przez dziesiątki lat pracy ekumenicznej. 
„A jednak się kręci!”

Z szerokim poparciem spotkała się w Vancouver propozycja zorgani
zowania, prawdopodobnie w 1988 r., V Światowej Konferencji do Spraw 
Wiary i Ustroju; wszystkie wysiłki podejmowane przez Komisję są odtąd 
nakierowane na ten cel. W Konferencji mają uczestniczyć nie tylko człon
kowie Komisji (120 osób), lecz także uczestnicy rozmów dwustronnych, 
przedstawiciele Kościołów zjednoczonych i jednoczących się, światowych 
wspólnot chrześcijańskich oraz krajowych i regionalnych rad kościelnych. 
Konferencja ta „wyciągnie konsekwencje” z odpowiedzi Kościołów na 
teksty z Limy (por. Sprawozdanie grupy problemowej 2, p. 28). Na niej 
zostanie przedłożona i ewentualnie uchwalona deklaracja na temat wspól
nego pojmowania wiary apostolskiej dzisiaj. Na niej podejmie się uchwa
ły w zasadniczych kwestiach eklezjologicznych dotyczących Kościoła jako 
„znaku” dla świata, wspólnych form nauczania i podejmowania decy
zji. Do tego czasu Komisja i jej genewski Sekretariat nie będą narzekały 
na brak pracy. Ale ważniejsza niż ciężar pracy jest wyraźna perspekty
wa, która w działalności Komisji rysuje się na najbliższe lata.

Czy wzrost roli „Wiary i Ustroju” polega na tym, że klasyczne tematy 
teologiczne odniosły w Vancouver zwycięstwo nad zagadnieniami społecz
nymi i politycznymi? Dojście do takiego wniosku byłoby brzemiennym 
w skutki błędnym zrozumieniem Zgromadzenia Ogólnego oraz pracy Ko
misji. Po pierwsze bowiem, deklaracje z Limy są rezultatem dialogu wie
lostronnego, tak że żaden uczestnik i żadna konfesja nie może wyjść z te
go dialogu niezmieniona. Po drugie, autorzy tekstów z Limy nie mają za-
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miaru unikać zagadnień społecznych i politycznych, przeciwnie, pragną 
włączyć je w sposób odpowiedni i sensowny do tematów teologicznych 
dotyczących chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Ta rozpiętość te
matyczna jest właśnie ich mocną stroną. Łączą one znowu to, co teolo
gowie zachodni, zwłaszcza teologowie luterańscy, zbyt długo rozdzielali 
od siebie.

Być może ten i ów zbyt entuzjastycznie i pospiesznie reagował w Van
couver na deklarację z Limy. Ale Vancouver nie dało też żadnego powo
du do teologicznego, kościelnego lub nawet konserwatywnego „triumfa- 
lizmu”. Teksty z Limy trzeba chronić przed poklaskiem z niewłaściwej 
strony i bronić przed egzegezą, która pragnie przywrócić dawny stan 
rzeczy.

Chcąc, aby „Wiara i Ustrój” także w przyszłości była niezbędnym ucze
stnikiem „ekumenicznego koncertu”, ważne jest, aby jej współdziałanie 
z innymi grupami i zadaniami zostało jeszcze lepiej skoordynowane. To
też nie ma, moim zdaniem, powodu, aby powołaną w Vancouver Teolo
giczną Grupę Doradczą do Spraw Ogólnych SRK traktować ze sceptycz
ną nieufnością. Jej powołanie winno być raczej powodem do radości, gdyż 
stawia ona sobie za cel wzmocnienie i skoordynowanie teologicznego wy
siłku na wszystkich odcinkach pracy Rady. Być może przyczyni się ona 
do tego, że kwestie teologiczne pochodzące z Azji, Afryki i Ameryki Ła
cińskiej spotkają się z większym niż w Limie i Vancouver posłuchem. 
Teologowie z tych części świata, do których należy przyszłość chrześci
jaństwa, czekają już od dłuższego czasu na to, że „Wiara i Ustrój” zaj
mie się ich kwestiami tak szczegółowo jak to czyniła dotychczas z kla- 
sycimymi tematami, że np. poświęci swą uwagę roli odgrywanej przez 
poszczególne kultury lub wyzwaniom rzuconym przez inne religie wierze 
chrześcijańskiej.

Chcąc, aby praca „Wiary i Ustroju” została wcielona w życie, trzeba 
będzie w przyszłości podjąć jeszcze intensywniejsze starania zmierzające 
do wprowadzenia nowych osiągnięć teologii do liturgii, katechetyki, etyki 
i prawa kościelnego, co umożliwi, krok po kroku, realizację widzialnej 
jedności.

VII. Kroki wiodące do widzialnej jedności

Na zakończenie chciałbym powrócić do myśli przewodniej tego arty
kułu: jakie kroki podjęto w Vancouver dla przybliżenia celu widzialnej 
jedności?

Po pierwsze, przypomniano wyraźnie, że powołaniem Kościołów zrze
szonych w Światowej Radzie Kościołów jest dążenie do widzialnej jed
ności; potwierdzono też wolę działania na rzecz realizacji tego ważnego 
celu ekumenicznego. Sprawozdanie grupy problemowej 2, wytyczne pro- 
gramowe ustalające działalność aż do następnego Zgromadzenia Ogól
nego i „Orędzie” poświęcają sprawie jedności poczesne miejsce. W „Orę
dziu” czytamy na przykład:

Zgromadzenie Ogólne pragnie odnowić swoje zobowiązanie wobec eku
menicznej wizji. Pan modli się o jedność swego ludu, która ma być zna
kiem mogącym sprowadzić świat na drogę wiary, odnowy i jedności. 
Bardzo powoli, potykając się, kroczymy po drodze do widzialnej jednoś
ci Kościoła, lecz mamy pewność, że jest to kierunek słuszny, jeśli chcemy 
zachować wierność dla Pana.



VANCOUVER ’83 27

W moich oczach ważnym osiągnięciem było to, że wszyscy uczestnicy 
podczas nabożeństwa końcowego w Vancouver przyrzekali wierność wo
bec pierwotnego celu całego ruchu ekumenicznego.

Po drugie, odkryto na nowo przyczyniającą się do jedności moc nabo
żeństw. Np. upragniona jedność stała się bliżej uchwytna podczas cele
bracji liturgii z Limy. „Wizją eucharystyczną” jako tematem przewodnim, 
Vancouver wnosi oryginalny wkład do ukazania jedności, do której zmie
rza ekumeniczna wspólnota. Dzięki różnorodnym doświadczeniom du
chowym wielu uczestników dostrzegło nowy wymiar ekumenii.

Po trzecie, w Vancouver powiodła się próba powiązania na nowo obu 
członów sentencji łacińskiej — ora et labora, obu członów hasła eku
menicznego — kult i praca (worship and work). Najważniejszy krok teo
logiczny na drodze ku jedności polegał być może na tym, że, w Vancou
ver doszło do poważnego zbliżenia wzajemnego między sferą duchową 
i świecką. Najlepszym tego przykładem może być temat „Pokój i spra
wiedliwość”. W nocy z 5 na 6 sierpnia, w tzw. dniu Hiroszimy, zorgani
zowano uroczystości poświęcone sprawom pokoju, które rozpoczęto pu
bliczną manifestacją, kontynuowano w nabożeństwie i zakończono wielo
godzinnymi modlitwami o pokój. Uchwalono też stosowny dokument, 
który jest chyba najważniejszą deklaracją przyjętą przez Zgromadzenie 
Ogólne.

Po czwarte, w Vancouver doszło do zawarcia różnych przymierzy. Np. 
chrześcijanie z Ameryki Północnej i Środkowej podpisali deklarację wy
rażającą, że jedność ekumeniczna w Chrystusie jest dla nich ważniejsza 
niż napięcia polityczne między obu regionami. W ten sposób odżyła nie
spodziewanie w Vancouver stara, biblijna tradycja zawierania przymie
rzy. Dla jednostek, grup i całych Kościołów może to być model służący 
do konkretnego i wiążącego wyrażania wzajemnego pojednania i uzna
nia oraz nowych stosunków wzajemnych.

W odniesieniu do deklaracji z Limy w sprawie chrztu, eucharystii 
i urzędu duchownego, Zgromadzenie Ogólne nie mogło jeszcze i nie po
winno było poczynić ostatecznych kroków. Zamiast tego delegaci zwró
cili się do swoich Kościołów, aby one podjęły odpowiednie starania. Pro
pozycje grupy problemowej 2 dotyczące procesu recepcji tekstów z Limy 
opatrzono tytułem: „Kroki na drodze do tego celu, które możemy podjąć 
teraz”. Probierzem wiarygodności ekumenicznego zaangażowania Koś
ciołów członkowskich Światowej Rady Kościołów (i także Kościoła Rzym
skokatolickiego) będzie to, czy w najbliższych latach postawią te kroki 
i jak je postawią.

Tłumaczenie za: „Oekumenische Rundschau”, Frankfurt/M. 1984, nr 1.

Tłum. Krzysztof Załęski
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Do niezapomnianych wrażeń z Vancouver należy wielki namiot, który 
podczas VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów rozbito 
na terenie Uniwersytetu British Columbia. Wprawdzie szydercy nazwali 
go namiotem cyrkowym i łączyli z tą nazwą kąśliwe ataki na życie 
i działalność SRK, ale w rzeczywistości był to namiot służby Bożej i ludu 
Bożego. Dzień po dniu stał ten namiot w centrum Zgromadzenia. Dzięki 
temu mógł on uświadomić dobitnie wszystkim, co jest ośrodkiem i dy
namiką wszelkiej społeczności chrześcijańskiej. Prócz tego mógł symbo
licznie wskazywać na to, co Philip Potter opisał w swoim sprawozda
niu słowami:

Jest w tym głęboki sens, że Kościół z samej swojej natury zawsze jest 
na pustyni, w pielgrzymej więdrówce do Miasta Boga albo, jak to określa 
List do Hebrajczyków, do świata (oikoumene), który ma nadejść (2, 5). 
Kościół to lud Boży, stworzony i uświęcony przez Wyjście — śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Lud Boży jest wezwany do udziału w 
cierpieniach Chrystusa dla zbawienia naszego rozbitego, podzielonego 
świata *.

Pan wprowadza wszystkich, którzy przyjmują Jego słowo, w ,,ruch 
ekumeniczny” najpełniej. Jednoczy wierzących we wspólnocie pielgrzy
mów i misjonarzy.

Chcąc ująć realistycznie to, co wydarzyło się w Vancouver, trzeba 
właśnie z powyższego zdać sobie sprawę.

Wypowiedzi Zgromadzenia Ogólnego nie można analizować jak zdań 
z jakiegoś podręcznika, składając je razem niczym kamienie mozaikowe. 
Mamy tutaj do czynienia z ruchem i chodzi o to, aby poznać jego siły 
motoryczne i hamujące, cele, które sobie stawia i zagrożenia, którym 
podlega. W związku z tym wyłaniają się dwa pytania: 1. Jak przedstawia 
się droga od Nairobi do Vancouver? — 2. Co wydarzyło się w Vancou
ver? Podczas poszukiwania odpowiedzi trzeba, oczywiście, uwzględnić 
w szczególny sposób to, na co zwraca uwagę temat przewodni VI Zgro
madzenia Ogólnego: „Jezus Chrystus — życiem świata”.

I. Od Nairobi do Vancouver

W poznawaniu drogi, wiodącej od V do VI Zgromadzenia Ogólnego 
szczególną pomocą służą dwa bogate źródła: oficjalne sprawozdanie Ko
mitetu Naczelnego „Od Nairobi do Vancouver” * i Piąty Oficjalny Raport 
Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Ra-

1 Cyt. za: Vancouver ’83. Materiały z VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów, Warszawa 1984, s. 60n.

2 Von Nairobi nach Vancouver, 1975—1983. Offizieller Bericht des Zentralauss
chusses an die Sechste Vollversammlung des Oekumenischen Rates der Kirchen, 
Genf 1983.
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dy Kościołów *. Zgromadzenie Ogólne powoływało się wielokrotnie na 
oba teksty. W naszych rozważaniach możemy posłużyć się tylko frag
mentami tej bogatej dokumentacji.

W posłaniu do V Zgromadzenia Ogólnego papież Paweł VI mówił o bra
terskiej solidarności i dał wyraz ufności, że dotychczasowe i przyszłe ini
cjatywy Kościoła katolickiego zmierzające do udzielenia poparcia rucho
wi ekumenicznemu i — gdzie tylko możliwe — współpracy z Światową 
Radą Kościołów, winny, z Bożą pomocą, być kontynuowane i ulec inten
syfikacji * 4. Wyróżniającymi się we współpracy organami były i są: Wspól
na Grupa Robocza oraz Komisja „Wiara i Ustrój”, w której, od 15 lat, 
zasiadają teologowie katoliccy jako oficjalni członkowie.

Spośród wielu ważnych faktów największe znaczenie ma niemal nie 
zauważone przez publicystów i nie dające się ująć statystycznie wyda
rzenie, na które raport Wspólnej Grupy Roboczej zwraca uwagę nastę
pującymi słowami:

Ruch ekumeniczny jest integralną częścią całości Chrystusowego dzieła 
pojednania, w którym najowocniej uczestniczymy starając się o świętość 
życia, będącą identyfikowaniem się z wolą Bożą. Najważniejszą sprawą 
jest tu nawrócenie się w sercu i w życiu, tak zbiorowym, jak i indywi
dualnym. Trzeba wypełniać życiem odnowę obecnych instytucji, dostar
czać jej motywacji i dawać chrześcijanom bodziec nie tylko do jedno
czenia się i wzajemnego akceptowania, lecz także do osiągnięcia wspól
nego 'wyznania jednej wiary i pojednania się w jednej służbie 5 *.

Ktoś mógłby sądzić, że mówienie o nawróceniu i odnowie jest łatwą 
do przeniknięcia, pobożną próbą ucieczki od palących, aktualnych pro
blemów. W rzeczywistości jest odwrotnie. Tylko dzięki nawróceniu i od
nowie możemy przetrzymać gnębiące nas współcześnie niedostatki i udzie
lać skutecznej pomocy innym; tylko dzięki temu jest możliwe niesfał- 
szowane poznanie istniejącej sytuacji. Do pozytywnych osiągnięć ostat
nich lat zaliczyć trzeba to, że wyraźniej niż dawniej dostrzeżono fakt ist
nienia podziału w ogólności i poszczególnych czynników przyczyniających 
się do podziału — w szczególności. Inaczej niż wielu innych, którzy trud
ną sytuację stworzoną w wyniku podziału interpretują jako normalną 
sytuację życia chrześcijańskiego, Wspólna Grupa Robocza stwierdziła:

Zgorszenie, jakim jest istnienie podziałów między chrześcijanami i ich 
szkodliwe skutki dla świadectwa chrześcijańskiego, przesłaniają nadal 
zbawczą moc łaski Chrystusowej. Boski plan połączenia wszystkich rze
czy w Chrystusie musi być ukazany przez wspólne wyznanie jednej apo
stolskiej wiary i przez braterstwo widzialnej wspólnoty eucharystycz
nej, i stanowić aktywną siłę wiodącą społeczność ludzką do pojednania 
i jedności •.

W odniesieniu do wymienionych wyżej zadań, między Nairobi a Van
couver wydarzyło się wiele spraw ważnych. Wspólnie opracowany doku
ment studyjny zajął się fundamentalnym zagadnieniem wspólnego świa

* Polski przekład zamieściły Studia i Dokumenty Ekumeniczne (dalej: SiDE), War
szawa 1983, nr 4, s. 45—69.

4 Posłanie papieża Pawła VI z 20 XI 1975, w: H. Krüger — W. Müller-Röm- 
held (red.): Bericht aus Nairobi 1975, Frankfurt 1976, f. 165.

5 Cyt. za: SiDE 1983, nr 4, s. 61.
• Op. cit. s. 64n.
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dectwa zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym7. Wy
chodząc poza deklarację z 1970 r., która dotyczyła „Wspólnego świa
dectwa i prozelityzmu”, nowy dokument potraktował przychylnie teo
logię świadectwa, zajmując się bliżej jej pochodzeniem, strukturą, ce
chami i oddziaływaniem. Zamieszczone w aneksie opisy konkretnych do
świadczeń ukazują wyraźnie, w jaki sposób chrześcijanie w różnych sy
tuacjach starają się realizować wspólne świadectwo 8 *. Nie chodzi tu prze
de wszystkim o udzielenie informacji, a raczej o dostarczenie impulsów 
do dalszej działalności. To samo dotyczy przewodnika studyjnego „Misja 
i ewangelizacja” Został on opracowany przez Komisję o tej safnej naz
wie, z którą — według świadectwa jej dyrektora Emilio Castro — strona 
rzymskokatolicka współpracuje poważnie i bardzo konstruktywnie10 11. Pod
czas Światowej Konferencji Misyjnej w Melbpurne (1980) współdziała
nie katolickie zostało też zamanifestowane publicznie. Patrząc globalnie 
można wręcz mówić o nowej „tradycji” porozumienia ekumenicznego,
0 dzieleniu trosk i o wspólnym dawaniu świadectwa u.

Na wspomnienie zasługują wreszcie trzy spotkania, podczas których, 
w latach 1978—1980, przedstawiciele Komisji „Wiara i Ustrój”, świato
wych wspólnot chrześcijańskich i rzymskiego Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan, mogli przedłożyć i skoordynować swoje wysiłki na 
rzecz jedności12 * 14. Zakres podjętych tematów jest typowy dla dyskusji 
ekumenicznej po Nairobi: sięga od prób ustalenia celu i różnych kon
cepcji jedności, poprzez kwestie dotyczące eucharystii, urzędu duchow
nego i autorytetu aż po nierozwiązane jeszcze sprawy recepcji.

Dla jedności wiary jak i dla życia kultowego ważne znaczenie mają 
uchwalone w Limie w 19,82 r. deklaracje konwergencji Komisji „Wiara
1 Ustrój” w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego12. Kościół 
katolicki uczestniczył w opracowaniu tych dokumentów, obecnie bierze 
udział w procesie ich recepcji. Nie należy też zapomnieć o praktykowanej 
od dawna kooperacji w przygotowaniu i przeprowadzaniu dorocznego Ty
godnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wspólna Grupa Robocza zalicza 
słusznie do widzialnych kroków przejściowych (...) refleksję nad możli
wościami wspólnych modlitw i nabożeństw łącznie z korzystaniem z tych 
samych źródeł liturgicznych i źródeł pobożności, nad znaczeniem eku
menicznym czci świętych i zachęceniem do świadomego wzajemnego 
wstawiennictwa u.

Nie zaniedbano w ostatnich latach, mimo wielu zastrzeżeń, współpracy 
w dziedzinie społecznej. Wstrzymanie w 1980 r. ekumenicznego ekspe
rymentu, jakim był Wspólny Komitet do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju

7 Gemeinsame Arbeitsgruppe der roemisch-katholischen Kirche und des Oekume- 
nischen Rates der Kirchen, Gemeinsames Zeugnis, Bonn 1982.

8 Op. dt. s. 22—42.
* J. Stromberg (red.): Mission and Evangelism. An ecumenical Affirmation, New 

York 1983.
18 Op. dt. s. 3.
11 Cyt. za: SiDE 1983, nr 4, s. 48.
18 Faith and Order Paper 107. The three reports of the Forum on Bilateral Con- 

versatios, Geneva 1981.
18 Polski przekład dokumentu Komisji „Wiara i Ustrój,, Światowej Rady Kościo

łów: Chrzest — Eucharystia — Urząd duchowny ukazał się w SiDE 1983, nr 1—3.
14 Cyt. za: SiDE 1983, nr 4, s. 62.
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i Pokoju (SODEPAX) Światowej Rady Kościołów i Kościoła katolickiego, 
nie było decyzją przeciw wspólnej działalności społecznej. Chodziło i cho
dzi o skuteczniejszy, bardziej zróżnicowany sposób wspólnego, w miarę 
możności, reagowania na wyzwania, które rzuca nam świat. Każdej ze 
stron wiadomo, że w podejściu do tych zagadnień trzeba brać pod uwa
gę pewne różnice w etyce społecznej i w ocenie zaangażowania poli
tycznego.

W obliczu zadań, które trzeba wykonać, szczególnie pomocne jest wy
rażone przez Wspólną Grupę Roboczą przekonanie, że między tymi za- 
daniaińi zachodzi istotna zależność wewnętrzna i oddziaływanie wza
jemne:

Wiele Kościołów, organizacji i wspólnot nauczyło się uważać troskę
0 głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa bez niedomówień, a angażowanie 
się na rzecz sprawiedliwości społecznej i o odnowę duchową, za nieroz- 
dzielne, wzajemnie się umacniające problemy swego pełnego życia, za 
element wierności swemu powołaniu 1B.

Jedną z najbardziej interesujących przed Vancouver kwestii było: czy
1 w jaki sposób tak obrana jdroga znajdzie kontynuację.

II. Podczas obrad w Vancouver

Zaraz na początku Zgromadzenia Ogólnego przewodniczący Komitetu 
Naczelnego abp Eidward Scott dał w końcowej części swego sprawozdania 
trafną diagnozę, która zasługuje na uwagę. Stwierdził on, że współczesny 
świat znajduje się pod ogromnym wpływem ideologii kapitalizmu i ko
munizmu. Obie ideologie zwalczają się, choć w codziennej rzeczywistości 
wykazują wiele podobieństw. Między innymi:

Obie, w praktyce (...) są materialistyczne, i obie skłonne są koncentro
wać swoje dążenie do osiągnięć na tym, co się zdarza w przestrzeni i cza
sie, koncentrować swoją uwagę na ludziach i rzeczach (...) Obie te ideo
logie są w defensywie, i w obecnej walce między nimi, z udziałem po
tężnych sił nie znanych dotąd w historii ludzkości, tkwi możliwość za
głady (...) całej planety 1G.

Gdzie znajdują się Kościoły w tej fatalnej sytuacji? Gdzie powinny 
się znajdować? Po pierwsze trzeba stwierdzić, że w bardzo wielkim stop
niu były one w niewoli kulturowej ideologii15 * 17; po drugie, trzeba z całą 
mocą powiedzieć, że Kościoły są powołane i zobowiązane do praktyko
wania prawdziwej wolności i do radosnego zwiastowania, że miłość czy
ni wolnym. Droga Chrystusa wyzwala z wszelkiej niewoli i prowadzi do 
pełni życia. Prócz tego wyszukuje ona pozytywne elementy, znajdujące 
się u podstaw ideologii, i sprawia, że zostają one wykorzystane we właś
ciwy sposób. Patrząc przez ten pryzmat na Zgromadzenie Ogólne, zauwa
żyć można pewne zjawiska z zakresu niewoli kulturowej; często odno
siło się wrażenie, że front ideologiczny przecina szeregi delegatów w po
przek. Mimo to nie brakowało zasługujących na uwagę prób wspólnego 
wypracowania specyficznej drogi chrześcijańskiej i wspólnego pójścia 
tą drogą. Sformułowany przez Przewodniczącego Komitetu Naczelnego

15 Op. cit. s. 49.
18 Cyt. za: Vancouver ’83..., s. 5(5.
17 Op. cit. s. 56.
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imperatyw nie pozostał bez echa: Kościoły muszą ponownie odkryć trans
cendentną lojalność 18.

Właśnie tymi słowami można scharakteryzować intencję, która stoi za 
katolickim udziałem w Zgromadzeniu Ogólnym i w innych inicjatywach 
Światowej Rady Kościołów. Papież Jan Paweł II dał temu wyraz jeszcze 
przed swoim posłaniem do Zgromadzenia w Vancouver. Już w święto Epi
fanii 1983 r., w bulli „Aperite portas Redemptori”, mówił on o radości 
z faktu, że wielu przygotowuje się do uczczenia w szczególny sposób 
Chrystusa jako życie świata, prosząc Pana o łaskę dla tego przedsięwzię
cia lg. Nawet podczas wizyty duszpasterskiej w swojej ojczyźnie myślał 
o Zgromadzeniu Ogólnym, życząc jego uczestnikom owocnej braterskiej 
współpracy i0 *.

Kard. Jan Willebrands, który w liście do Philipa Pottera wyraził ogól
ną aprobatą dla raportu Wspólnej Grupy Roboczej i jednocześnie pod
kreślił, że zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego jest nieod
wracalne, przedstawił na swój sposób, co oznacza transcendentna lojal
ność. W nawiązaniu do modlitwy arcykapłańskiej Jezusa podkreślił: na
sze stosunki powinny być pogłębione i być natury duchowej w nadziei, 
że może nas to poprowadzić do wspólnego zrozumienia Kościoła jako „po
tężnego zalążka jedności, nadziei i zbawienia dla całego rodzaju ludzkieA 
go, (...) sakramentu owej zbawczej jedności” (Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, nr 9)21 *. W duchu transcendentnej lojalności trzeba też roz
patrywać wysłanie 20-osobowej delegacji watykańskiej, jej przyjęcie 
przez Zgromadzenie Ogólne i udział w obradach.

Ścisłe powiązanie ze sobą Światowej Rady Kościołów i Kościoła kato
lickiego znalazło odbicie w pozytywnej ocenie uchwalonego w Nairobi opi
su celu SRK, w  ocenie dokonanej przez Przewodniczącego Sekretariatu 
do Spraw Jedności Chrześcijan. Stwierdził on:

Bardzo poważnym poparciem dla stosunków Kościoła Rzymskokatolic
kiego ze Światową Radą Kościołów było wymienienie na V Zgromadzeniu 
Ogólnym w 1975 r. wśród celów Rady na pierwszym miejscu następują
cego: „wzywanie Kościołów do realizacji widzialnej jedności — w jed
nej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej — manifestującej się 
w nabożeństwie i wspólnym życiu w Chrystusie” (...) Nie ulega wątpli
wości, że dodało to silnego bodźca udziałowi rzymskokatolickiemu w pra
cach Komisji „Wiara i Ustrój” Rady t2.

Przytoczony wyżej trojaki cel, akceptowany zarówno przez Światową 
Radę Kościołów jak i Kościół katolicki, stanowi dla nich kryterium po
magające ocenić postępy dokonujące się w ruchu ekumenicznym. Zapy
tajmy więc, jak dalece przybliżono się w Vancouver do tego trojakiego 
celu.

Rozumie się samo przez się, aby mówiąc o widzialnej jedności w jed
nej wierze zainteresować się bliżej wynikami pracy grupy problemowej 
„Działania zmierzające do jedności”. W sprawozdaniu tej grupy doszły 
w rzeczywistości do głosu fundamentalne fakty i dezyderaty. Ale nie

19 Op. cit. s. 57.
19 Jan Paweł II, Aperite portas Redemptori, Rzym 1983.
99 Przemówienie papieża Jana Pawła II podczas spotkania ekumenicznego w War

szawie w dniu 17 czerwca 1983 r., w. SiDE 1983, nr 4, s. 73.
fl Cyt. za polskim przekładem zamieszczonym w: SiDE 1984, nr 1, s. 58.
u  Op. cit.; por. też SiDE 1983, nr 4, s. 46n.
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wolno też zapominać, że każda z ośmiu grup problemowych miała zna
czenie dla widzialnej jedności. Nie ulega wątpliwości, że realizacja i skut
ki specyficznej jedności chrześcijańskiej obejmują: Składanie świadectwa 
w podzielonym świecie (grupa problemowa 1), starania o większy współ
udział (3), uzdrawianie współżycia społecznego (4), zaangażowanie w obro
nę pokoju (5), sprawiedliwości i godności człowieka (6), naukę i wycho
wanie we wspólnocie (7) oraz wiarygodną informację (8). Tylko świado
me dążenie do widzialnej jedności w pełnym znaczeniu tego słowa może 
sprawić, że na drodze do tego celu unikniemy zahamowań i innych trud
ności. Trzeba sobie uświadomić, że do realizacji tego zadania nie wystar
czą tylko opinie pojedynczych teologów, lecz że potrzebne jest tutaj zaan
gażowanie całego ludu Bożego.

Wzajemna przynależność do siebie wszystkich wymienionych i paru 
nie wymienionych komponentów została scharakteryzowana za pomocą 
hasła, które dla niektórych było czymś niezwykłym i niezrozumiałym. 
Nawet pojawiając się nieoczekiwanie, korzeniami tkwiło to hasło w do
świadczeniach Zgromadzenia i w opracowywanych przez długie lata teo
logicznych przemyśleniach; szczególnie należy tu wspomnieć dokumenty 
z Limy i dostosowaną do nich liturgię. Starając się, wzorem wcześniej
szych zgromadzeń ogólnych, wyrazić w krótkiej formule to co nowe 
i typowe, mówiono o eucharystycznej wizji jedności. Czy perspektywa 
ta przyjmie się w całym świecie? Pytanie to pozostaje jeszcze bez odpo
wiedzi.; Brzmienie tej odpowiedzi zależeć będzie w decydujący sposób od 
tego, jak ustosunkujemy się do wszystkich elementów składających się 
na pojęcie wizji eucharystycznej. Sprawozdanie grupy problemowej 
,,Działania zmierzające do jedności” czyni ważny krok naprzód, stwier
dzając: Chrystus — życie świata — jednoczy niebo i ziemię, Boga i świat, 
element duchowy i świecki. Jego Ciało i Krew, które otrzymujemy pod 
postacią chleba i wina, jednoczy liturgię i diakonię, zwiastowanie i czyn
ności uzdrowicielskie (...) W ten sposób nasza wizja eucharystyczna obej
muje całą rzeczywistość kultu, życia i świadectwa chrześcijańskiego i jest 
w stanie — o ile żeśmy ją naprawdę odkryli — rzucić nowe światło na 
jedność chrześcijańską w całym bogactwie jej różnorodności (...) Ukazu
jąc organiczną jedność zaangażowania chrześcijańskiego i jej jedyne źró
dło w akcie poświęcenia się Chrystusa wcielonego, wizja eucharystyczna 
inspiruje i przyspiesza nasze kroki na drodze do urzeczywistnienia peł
nej i wiarygodnej jedności, która została nam dana 23.

Przytoczony tekst ukazuje nam jednoznacznie, że droga wiodąca do 
samego cęntrum wiary jest zarazem też najbliższą drogą wiodącą do 
bliźniego w Kościele i świecie. Stwierdzenie to odnosi się też do zadania, 
na które w Vancouver zwracano szczególną uwagę; chodzi tu o wspólne 
rozumienie i wyznawanie jednej wiary apostolskiej. Odpowiedni projekt 
„Wiary i Ustroju” istnieje od dawna: „Na drodze do wspólnego wyra
żania wiary apostolskiej dzisiaj”. Projekt ten stawia sobie poważny cel, 
mianowicie chce dotrzeć z powrotem do źródła wiary, tj. do Boga, jaki 
objawił się w Jezusie Chrystusie przez Ducha Sw. Taki powrót wymaga 
od Kościołów wysiłku zmierzającego do wyrażenia treści wiary w taki 
sposób, aby życie wspólnoty harmonizowało ze słowem Bożym24 *. Słusz-

23 Sprawozdanie grupy problemowej 2 Działania zmierzające do jedności (I, 4), w: 
Vancouver ’83..., s. 107n.

24 Kommission fuer Glauben und Kirchenverfassung. Auf dem Weg zu einem
gemeinsamen Ausdruck des apostolischen Glaubens heute (Faith and Order Pa
per 83), II. la par. 1.
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nym przedsięwzięciem jest to, aby możliwie wcześnie i intensywnie zaan
gażować do realizacji tego zadania nie tylko ekspertów, lecz same Koś
cioły. Każda wspólna próba Kościołów zmierzająca do wyrażenia tej wia
ry, która wszystkie współczesne Kościoły i wierzących wszystkich epok 
jednoczy z Kościołem apostolskim, musiałaby wychodzić z trzech za
łożeń:

Po pierwsze ze wspólnego uznania wiary apostolskiej, tak jak ją uj
mują wyznania wiary nie podzielonego Kościoła — apostolskie a zwłasz
cza , Nicejskie; po drugie, ze wspólnej deklaracji wiary sformułowanej 
językiem zrozumiałym dzisiaj; po trzecie, ze wspólnego wyznawania przez 
dzisiaj istniejące Kościoły tej właśnie wiary apostolskiej w powiązaniu 
z problemami, na jakie natyka się współcześnie Ewangelia25.

W większości prowadzonych dotychczas dialogów aktywnością wyka
zywał się względnie mały krąg ludzi. Krąg ten opracowywał tekst, który 
potem przedkładano Kościołom do przestudiowania lub aby zajęły one 
wobec niego stanowisko. W przypadku projektu dotyczącego wiary apo
stolskiej dzisiaj ma być inaczej. Tutaj od samego początku skierowane 
jest do Kościołów zaproszenie, aby w miarę sił włączyły się do współpra
cy. Nie chodzi o to, aby ocenić gotowy produkt, lecz żeby samemu pro
dukować. Nie chodzi o to, żeby Kościoły powiedziały coś o przedłożonym 
dokumencie, lecz o sobie. Ten tryb postępowania jest istotny także dla
tego, że chodzi tu o pytania dotyczące istoty i życia Kościoła, gdyż wyz
nawanie jednego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła jest częś
cią składową wiary apostolskiej2G.

W refleksji nad trzecim artykułem wiary trzeba, w miarę możności, 
przyczynić się do zlikwidowania dwóch ujemnych zjawisk, które zazna
czyły się w Vancouver. Po pierwsze, trzeba sprzeciwić się tendencji fa
woryzowania grup kosztem Kościołów. Nie ulega wątpliwości, że chrześ
cijaństwo a zwłaszcza ruch ekumeniczny zawdzięcza bardzo dużo zaanga
żowaniu małych społeczności. Nadal nie można rezygnować z ich pomocy. 
Właśnie dlatego jest ważne, aby eklezjalne powiązania tych grup nie zo
stały osłabione lub w ogóle zerwane. Niestety, niektóre fakty i wypo
wiedzi, z którymi mieliśmy do czynienia w Vancouver, przyczyniły się 
do wzrostu niepokoju, że nadal faworyzuje się grupy kosztem Kościołów. 
Zastępca sekretarza generalnego Konrad Raiser potwierdził na swój spo
sób te obserwacje, oświadczając w Genewie, że Światowa Rada Kościołów 
w stosunkach z Kościołami członkowskimi będzie miała coraz mniej do 
czynienia z oficjalnymi czynnikami kościelnymi a coraz więcej z ugrupo
waniami kościelnymi (...) Ta „tendencja działania oddolnego” była bardzo 
dobrze widoczna podczas światowej konferencji Kościołów w Vancou
ver 27. Chcąc ocenić realistycznie skutki tego zjawiska, trzeba sobie uświa
domić co następuje: powstanie Światowej Rady Kościołów i dokonujące 
się od Vaticanum II oficjalne zaangażowanie Kościoła katolickiego w ru
chu ekumenicznym spotkało się słusznie z pozytywną oceną, gdyż od 
tego momentu nie chodzi już o pojedyncze osoby i grupy w Kościele, 
lecz o ekumeniczne akcje Kościoła. Odejście od tej zasady mogłoby mieć 
fatalne skutki.

Z innym dezyderatem konfrontują nas wczesnochrześcijańskie wyzna- * 27

u działania zmierzające do jedności (III, 19), op. cit. s. 112.
20 Op. cit.
27 Katholische Nachrichten-Agentur — Oekumenische Information, nr 41 z 5 paź

dziernika 1983.
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nia wiary; w Vancouver znalazło to odbicie w następującej konstatacji: 
życie którym obdarza nas Chrystus, nie ogranicza się do wymiarów na
szego świata; chodzi w istocie o życie wieczne, o życie przyszłego świa
ta. Co to oznacza dla jednostki, wspólnoty, kosmosu? Vancouver nie 
daio zadawalającej odpowiedzi na te pytania. A trzeba to uczynić nie 
tylko ze względu na niesfałszowaną interpretację chrześcijańskiego 
Credo, lecz także z uwagi na problemy dnia codziennego.

Do pozytywnego bilansu Vancouver zaliczyć trzeba to, że podczas ob
rad poświęcono wiele uwagi zadaniu wiążącego nauczania. Coraz bardziej 
wzrasta świadomość, że tak świadectwo biblijne jak i recepcja wypo
wiedzi dogmatycznych i etycznych nie mogą się obejść bez zajęcia auten
tycznego i autorytatywnego stanowiska wobec nich. Ciągle na nowo moż
na się przekonać, że wiążące podejmowanie decyzji i nauczanie stanowi 
istotny element widzialnej jedności wiary. Zapoczątkowana w tzw. mię
dzyczasie recepcja dokumentów z Limy stwarza jedyną w swoim rodzaju 
sposobność konkretnego ukazania, jak Kościoły uczą swej wiary w spo
sób wiążący i jak osiągają etap wspólnego podejmowania decyzji28 29.

W Vancouver odnosiło się najpierw wrażenie, że osiągnięcia z Limy w 
konfrontacji z dyskusją nad sprawami pokoju i z inicjatywami politycz
nymi zejdą na drugi plan. Wnet jednak okazało się, jak wielu ludziom 
zależało na wyeksponowaniu tych osiągnięć. Nie ulega wątpliwości, że 
głębokie wrażenie, jakie wywarło odprawienie liturgii z Limy, przyczy
niło się znacznie do zrozumienia wypowiedzi teologicznych, które służy
ły za podstawę w opracowaniu tej liturgii. W tym przypadku oraz w pe
wnych dyskusjach nieodzowny proces recepcji nabrał już konkretnego 
kształtu. Podsumowując trzeba za sprawozdaniem grupy problemowej 2 
stwierdzić:

Proces recepcji winien przebiegać w każdym Kościele w zgodzie z jego 
własną tradycją. Trzeba go widzieć w powiązaniu z długofalowym pro
cesem, w którym Kościoły starają się rozpoznać wiarę apostolską w sło
wach tekstu i przez słowa tekstu oraz odnaleźć nowe życie, które tę 
wiarę obiecuje. Toteż proces ten nazywamy często „duchowym proce
sem recepcji”, wymagać on będzie wiele czasu i szerokiego zaangażowa
nia na różnych płaszczyznach życia kościelnego — parafii, wydziałów 
teologicznych, komisji ekumenicznych i właściwych instancji kościel
nych ł®.

Trzeba sobie życzyć i, w miarę możności, stwarzać dogodne po temu 
warunki, aby błogosławieństwo otrzymane i przeżyte w Vancouver, zo
stało przekazane dalej: Na tym Zgromadzeniu Ogólnym mieliśmy udział 
w szczególnym błogosławieństwie, gdy nasza teologia wzniosła się na po
ziom doksologii, a nasze porozumienia doktrynalne przekształciły się w 
wysławianie i adorowanie Boga w Trójcy Jedynego 80. Jak nabożeństwa 
codzienne stały się żywym ośrodkiem, wokół którego toczyły się obrady 
Zgromadzenia Ogólnego, tak wydarzenia o charakterze duchowym a zwła
szcza kultowym winny przyczyniać się wszędzie do postępów sprawy 
jedności. Celu widzialnej jedności, która znajduje wyraz w nabożeń
stwie, nie da się osiągnąć przez same słowa. Właśnie tutaj zachodzi po
trzeba czynnego i wspólnego realizowania prawdy. Zgodnie z tym twier-

28 Cyt. za: W. Müller-Römheld: Bericht aus Vancouver 1983, Frankfurt 1983, 
s. 80.

29 Działania zmierzające do jedności (III, 14), op. cit. s. 110.
20 Działania zmierzające do jedności (V, 32), op. cit. s. 117.
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dzeniem, recepcja tekstów z Limy, poza niezbędnymi studiami i dysku
sjami, wymaga przede wszystkim tego, aby włączyć je do modlitwy. W 
Vancouver można było w różny sposób przekonać się, że także poprzez 
wielbienie i modlitwę przyczynną można sobie pomóc wzajemnie. Wielu 
uczestników wyraziło wdzięczność za to, że dzięki chrześcijanom z in
nych części świata mogło zapoznać się z ich specyficznymi przeżyciami 
duchowymi. Ekumenizm duchowy jest w dalszym ciągu duszą całego ru
chu ekumenicznego S1, a więc czynnikiem, od którego właściwie wszystko 
zależy.

Czy różnorodność symboli, którymi posłużono się w Vancouver, nie 
powinna zainspirować tych, którzy już zapomnieli, jak się nimi posługi
wać? Czy nie należałoby wyciągnąć konsekwencji z rad, które Pauline 
Webb podczas nabożeństwa inauguracyjnego dała Zgromadzeniu? W na
wiązaniu do 1 J 1, 1 powiedziała ona: Istnieje coś w rodzaju „języka cie
lesnego”, który jest wymowniejszy niż wszystkie słowa. Kościół, ucie
leśnienie Chrystusa, musi dobrze opanować ten język, jeśli świat ma kie
dyś zrozumieć naprawdęy co stara się on powiedzieć

Konstytucja Światowej Rady Kościołów, wyliczając stawiane sobie ce
le, wymienia obok siebie nabożeństwo i wspólne życie, a za ich wspólny 
mianownik uważa świat. Elementy te, wraz z życiem i świadectwem wia
ry, są przez Pana dane i zadane, aby świat uwierzył (J 17, 21). To połą
czenie, traktowane przez niektórych jako oczywiste, jest kwestionowane 
w teorii i zagrożone w praktyce. Niekiedy odnosi się wrażenie, że dająca 
się zauważyć tutaj polaryzacja jest najpoważniejszym zagrożeniem dla 
jedności chrześcijańskiej dzisiaj, zagraża bowiem nie tylko Światowej 
Radzie Kościołów, lecz także poszczególnym Kościołom i społecznościom 
kościelnym. Zgromadzenie przyznało szczerze, że nie zostały mu oszczę
dzone takie tendencje i turbulencje. Nurty, które wystąpiły w Van
couver i które mniej lub bardziej wyraźnie dają się zauważyć w całym 
świecie, przedstawiają się następująco: Są tacy, dla których dążenie do 
jedności w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej w po
równaniu z walką o pokój, sprawiedliwość i godność człowieka, jest nie
ważne, a w najlepszym przypadku ma znaczenie drugorzędne; inni z ko
lei uważają polityczne zaangażowanie Kościoła w walkę ze złem wystę
pującym w historii za rzecz szkodliwą, a w najlepszym razie drugorzęd
ną wobec zadania pełnienia roli wspólnoty eucharystycznej i świadka 
EwangeliiS8. Rozwiązania tego dylematu szuka się często w ten sposób, 
że jedni czynią to, a drudzy tamto, zgodnie z tym, co w swojej sytuacji 
uznają za ważne. Oznacza to jednak pogodzenie się z rozłamem, a nawet 
pogłębienie go. Inni starają się głosić taktyczne „zarówno” — „jak i”. 
W tej sytuacji dochodzi do rozwoju niebezpiecznego śynkretyzmu, który 
w miejsce dynamicznego procesu jednoczenia się wprowadza chaotyczne 
zmieszanie różnych elementów.

Czy w całej tej skomplikowanej sytuacji jest w ogóle możliwa reali
zacja postulatu jedności? Wielu namiętnie temu zaprzecza. Dlatego tym 
większe znaczenie należy przypisać zdecydowanemu „tak”, które zostało 
wypowiedziane w kwestii jedńości przez Zgromadzenie Ogólne. Pozytyw
na odpowiedź na to pytanie została przygotowana przez teksty z Limy 31 32 33

31 II Sobór Watykański, Dekret o ekumenizmie nr 8, w: „Zycie i Myśl”, Warsza
wa 1967, (numer specjalny poświęcony dokumentom soborowym), s. 158.

32 Cyt. za: Bericht aus Vancouver 1983, op. cit. s. 243.
33 Działania zmierzające do jedności (III, 21), op. cit. s. 113.
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i raport Wspólnej Grupy Roboczej. Najpełniejszy wyraz znalazła ta od
powiedź w dokumencie o eucharystii, który w Vancouver zainspirował 
wspomnianą już wcześniej ,»eucharystyczną wizję”. Na temat związków 
ze światem i odpowiedzialności za świat w dokumencie tym czytamy:

Eucharystia obejmuje wszystkie aspekty życia. Jest ona aktem dzięk
czynienia i ofiary składanym w imieniu całego świata. Celebracja eucha
rystii zakłada pojednanie i współudział ze wszystkimi, uważanymi za 
braci i siostry w jednej Bożej rodzinie; jest ona stałym wyzwaniem w 
poszukiwaniu normalnych relacji na płaszczyźnie życia społecznego, 
ekonomicznego i politycznego (Mt 5,23n; 1 Kor 10, 16n; 11, 20—22; Ga 
3, 28). Uczestnicząc w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie odrzucamy 
wszystkie formy niesprawiedliwości, rasizmu, segregacji i braku wol
ności a4.

Z kolei raport Wspólnej Grupy Roboczej wyraża łączność między wia
rą, misją oraz odpowiedzialnością społeczną i polityczną następującymi 
słowami:

Dawanie wspólnego świadectwa to także dążenie Kościołów do współ
działania w obronie i popierania godności ludzkiej, w niesieniu pomocy 
ludziom potrzebującym i w potwierdzeniu konieczności kształtowania 
stosunków międzyludzkich i instytucji społecznych zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości i pokoju. Troska o społeczną odpowiedzialność chrześci
jan jest integralną częścią apostolskiej misji Kościoła. Perspektywa mi
syjna musi bezwzględnie obejmować solidarność z ubogimi, sprawiedli
wość, pokój, poszanowanie praw człowieka, zaś kontekstem społecznej 
odpowiedzialności Kościoła jest głoszenie Słowa i otwieranie ducha ludz
kiego ku transcendencji a5.

Uzyskane w ten sposób inspiracje wymagają pogłębienia pod względem 
teoretycznym i wprowadzenia w życie praktyczne. W Vancouver uznano 
słusznie, że ważnym krokiem w stronę jedności będzie, gdy się Kościo
łom pomoże zbadać i jaśniej wyrazić stosunek między jednością Kościo
ła, wspólnotą eucharystyczną wierzących a przemianą wspólnoty ludz
kiej * *®.

Temu celowi służy projekt, któremu przypisuje się, w najbliższej przy
szłości, kluczową rolę w pracy „Wiary i Ustroju”. Chodzi tu o studium: 
„Jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej”. Opracowując ten do
kument korzystać można będzie z przemyśleń uzyskanych podczas przy
gotowywania wcześniejszego studium pt. „Jedność Kościoła i jedność 
ludzkości” 87. Prócz tego kontynuować trzeba będzie to, co w Uppsali, w 
1968 r., wyrażono w zdaniu: Kościół ma odwagę mówić o sobie, że jest 
oznaką przyszłej jedności rodzaju ludzkiego. W Vancouver sformułowano 
wyraźną propozycję, aby Komisja „Wiara i Ustrój” uczyniła badanie teo
logiczne nad Kościołem jako „znakiem” centralną częścią swego progra
mu poświęconego jedności Kościoła i odnowie wspólnoty ludzkiej. To za
lecenie daje wyraz naszemu przekonaniu, że Kościół jest powołany do 
bycia „znakiem” prorockim, wspólnotą prorocką, przez którą świat może

u Cyt. za: SiDE 1983, nr 2, s. 43.
15 Cyt. za: SiDE 1983, nr 4, s. 63.
M Działania zmierzające do jedności (III, C), op. cit. s. 113.
*7 Por. K. Raiser (red.): Loewen 1971, Stuttgart 1971, s. 172—201; J. Scharbert 

(red.): Zum Thema Eine Kirche — eine Menschheit, Stuttgart 1971; G. Müller-Fah- 
renholz (red.): Accra 1974, Stuttgart 1975, s. 29—45.
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ulec przemianie 88. Być może impuls ten okaże się równie pomocny, jak 
podobne impulsy podczas Vaticanum II. Szczególną ufność pokładamy 
w tym, że prowadzone studia przyczynią się do gruntownego zbadania 
obszaru napięć między Kościołem a światem. Ograniczenie się tylko do 
realizacji między jednością a odnową byłoby jedynie ukazaniem części 
ekumenicznej rzeczywistości. Z pomocą może tu przyjść refleksja nad 
biblijnym posłaniem o Królestwie Bożym, które z jednej strony dotyczy 
Kościoła, a z drugiej — ludzkości i świata; posłanie to wprowadza oba 
elementy we wzajemny związek. Dopiero ustanowienie rzeczywistej 
współzależności między: Królestwem Bożym — ludem Bożym — światem 
Bożym może dostarczyć tych impulsów, których pilnie potrzebuje chrześ
cijaństwo i świat współczesny.

Nie trzeba bliżej dowodzić, że posiadanie właściwej wizji nie gwaran
tuje jeszcze, że właściwe też będą poszczególne wypowiedzi lub podejmo
wane kroki. W Vancouver można było znaleźć niezwykle wiele przykła
dów na potwierdzenie tej tezy. To, co od dłuższego czasu dało się zaob
serwować w chrześcijaństwie światowym, rzucało się również w oczy 
podczas Zgromadzenia Ogólnego; podczas gdy dawniej uważano, że nauka 
dzieli, służba łączy, to w ostatnim czasie nastąpiło wręcz odwrócenie bie
gunów. W wielu zagadnieniach doktrynalnych osiągnięto daleko idącą 
zbieżność poglądów, natomiast w dziedzinie służby dla świata można za
obserwować między wypowiedziami i akcjami rozbieżności, a nawet 
przeciwieństwa. Dotyczy to zarówno dziedzin życia indywidualnego jak 
i społecznego. W Vancouver reakcja na ten niedostatek była momentami 
tak silna, że niektórzy nie byli w stanie spojrzeć obiektywnie na cało
kształt obrad. Wiedza o tym braku nie uprawnia do ataków, lecz zobo
wiązuje do udzielenia pomocy. Ekumenia potrzebuje nie tylko pionierów 
i bojowników, potrzebni jej są także miłosierni samarytanie.

Tłum. Krzysztof Załęski

VANCOUVER '83
(summary)

In this issue we are once more returning to the topics of the VI General Assem
bly in Vancouver by publishing three materials on that event' of great importance 
not only in the life of the World Council of Churches but also the entire ecume
nical movement. The authors have been selected in such a way so as get the 
broadest possible insight into all that was going on in the Canadian city of Van
couver between July 24 and August 10, 1983. Bp Jeremiasz from the Polish Auto
cephalous Orthodox Church, re-elected in Vancouver as member of the WCC Cen
tral Committee, in his deliberations has undertaken the matter of the unity of the 
Church at the VI General Assembly. Hans-Georg Link, a Protestant theologian 
from the Federal Republic of Germany, makes an attempt to look at Vancouver 
from the point of view of the Faith and Order Commission, with which he is 
closely associated as a permanent staff member of its Secretariat. Link concen
trates his attention on the document of Issue Group 2 adopted by the Assembly 
’’Taking steps toward unity”. And finally, Bp Paul-Werner Scheele, who was among

88 Działania zmierzające do jedności (III, 25), op. cit. s. 114.



V A N C O U V E R  ’83 39

the 25 Catholic observers attending the debates, evaluates Vancouver from the 
Catholic perspective. He too, like Bp Jeremiasz and H.-G. Link, is primarily 
interested in theological problems raised at Vancouver. Articles written by H.-G. 
Link and Bp P.-W. Scheele are available in German (’’Oekumenische Rundschau”, 
Frankfurt 19Ś4 No 1), so we shall limit ourselves to summarizing main thoughts 
of Bp Jeremiasz.

The agenda — says Bp Jeremiasz — cleärly lent preference to time for prayer, 
celebrating, personal contacts. Many participants left Vancouver with the awareness 
of having experienced a joyous meeting with Christians from other parts of the 
world. There was a dominating opinion among the participants that Vancouver 
was a gathering of praying people.

The Vancouver meeting referred to the vision of Church unity, elaborated in 
Nairobi (1975), reflected in the concept of ’’conciliar community”, enriching it with 
an Eucharistic perspective. The significance of the Eucharist and the Eucharistic 
assembly for the matter of Church unity was in the focus of attention of many 
statements and papers. A well-known Orthodox theologian Vitali Borovoi said 
that Church unity was best reflected in the Eucharist. This opinion was confirmed 
by ceremonious Eucharistic liturgy, which was regarded by many participants as 
the central event in Vancouver. But during that liturgy, celebrated under the 
leadership of the Anglican Archbishop of Canterbury, the Eucharist was not taken 
by the Orthodox, the Old Catholics and representatives of the so-called prechal- 
cedonian Churches. A separate Orthodox liturgy was also held, and Holy Commu
nion was then taken exclusively by the Orthodox. The fact celebrating two Eucha
ristic liturgies made the divisions clearly evident. However, the fact that visible 
unity of the Church is to be reflected in the common Eucharist remains a great 
achievement. It was stressed in Vancouver more strongly than at previous assem
blies.

Continuing his deliberations Bp Jeremiasz takes a closer look at the three 
features of Church unity mentioned in the document of Issue Group 2. These are: 
common expression of the apostolic faith and ability to convey this faith to 
contemporary people in a comprehensible manner; the mutual and full recognition 
of Baptism, Eucharist and Ministry; a common form of making decisions and 
binding teaching. In his opinion, in the light of the documents of the VI General 
Assembly, a special place on the road to Church unity is occupied by the document 
on Baptism, Eucharist and Ministry adopted by the Faith and Order Commission 
in Lima (1982). The Vancouver Assembly ’’mapped out the course and furnished 
the way of reception” of this document.

Transl. Elżbieta Puławska

VANCOUVER ’83
(Zusammenfassung)

In dieser Nummer kommen wir nochmals auf die Thematik der VI. Vollversamm
lung in Vancouver zurück, indem wir drei Materialien über dieses nicht allein im 
Leben des Oekumenischen Rates der Kirchen, sondern ebenfalls in der gesamten 
ökumenischen Bewegung grosses Geschehen veröffentlichen. Die Verfasser wurden 
so ausgewählt, um einen breitmöglichsten Blick auf all zu gewinnen, was zwischen 
dem 24. Juli und dem 10. August 1983 in Vancouver vor sich gegangen ist. Bischof
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Jeremiasz von der Polnischen Autokephalen Orthodoxen Kirche, in Vancouver zum 
zweiten Male ins Zentralkomitees des ÖRK gewählt, behandelt in seinen Überle
gungen die Frage der Einheit der Kirche auf der VI. Vollversammlung. Hans-Georg 
Link, protestantischer Theologe aus der Bundesrepublik Deutschland, bemüht sich, 
auf Vancouver aus der Sicht der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung 
zu blicken, mit der er als ständiger Mitarbeiter ihres Sekretariats eng verbunden 
ist. Sein Augenmerk richtetv Link auf das durch die Vollversammlung verabs
chiedete Dokument der Fachgruppe 2 „Schritte auf dem Weg zur Einheit”. 
Schliesslich bewertet Bischof Paul-Werner Scheele, der zu dem Gremium der an 
den Beratungen teilnehmenden 25 katholischen Beobachtern gehörte, Vancouver 
aus der katholischen Sicht. Auch er, ähnlich wie Bischof Jeremiasz und H.-G. Link, 
interessiert sich vor allem für die in Vancouver in Angriff genommenen theolo
gischen Fragen. Die Artikel von H.-G. Link und Bischof P.-W. Scheele sind in 
deutscher Sprache zugänglich („ökumenische Rundschau”, Frankfurt 1984, Nr. 1), 
mithin beschränken wir uns auf eine Kurzfassung der Hauptgedanken von Bischof 
Jeremiasz.

Im Programm der Beratungen — so Bischof Jeremiasz — wurde der Zeit für 
das Gebet, das Feiern, persönliche Kontakte, eindeutig der Vorzug gegeben. Viele 
Teilnehmer sind aus Vancouver mit dem Bewusstsein abgereist, eine freudige 
Begegnung mit Christen aus anderen Regionen der Welt erlebt zu haben. Unter 
den Teilnehmern herrschte die Meinung vor, dass Vancouver eine Versammlung 
betender Menschen war.

In Vancouver wurde an die in Nairobi (1975) ausgearbeitete Vision der Einheit 
der Kirche angeknüpft, die im Begriff „konziliare Gemeinschaft” Ausdruck fand, 
indem man sie um die eucharistische Perspektive bereicherte. Die Bedeutung der 
Eucharistie und der eucharistischen Versammlung für die Frage der Einheit der 
Kirche befand sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler Äusserungen und 
Referate. Der bekannte orthodoxe Theologe Witalij Borowoj stellte fest, dass die 
Einheit der Kirche gerade in der Eucharistie am besten zum Ausdruck käme. 
Eine Bestätigung dieser Meinung bildete die eucharistische Festliturgie, die viele 
Mitglieder als zentrales Ereignis in Vancouver auffassten. Doch während dieser 
Liturgie, unter dem Vorsitz des anglikanischen Erzbischof von Canterbury zele
briert, empfingen die orthodoxen, die altkatholischen und die Vertreter der sog. 
vorchalkedonischen Kirchen die Eucharistie nicht. Auch wurde eine gesonderte 
orthodoxe Liturgie gehalten, die hl. Kommunion empfingen damals ausschliesslich 
die Orthodoxen. Die Tatsache, dass zwei eucharistische Liturgien zelebriert wurden, 
machte das Bestehen von Teilungen eindrucksvoll bewusst. Eine grosse Leistung 
bleibt dennoch die Tatsache, dass gerade in der gemeinsamen Eucharistie die 
sichtbare Einheit der Kirche ihren Ausdruck finden soll. Dies wurde in Vancouver 
ausgeprägter unterstrichen als in den vorangegangenen Versammlungen.

Im weiteren Teil seiner Überlegungen befasst sich Bischof Jeremiasz mit drei 
Merkmalen der Einheit Kirche näher, die durch das Dokument der Fachgruppe 2 
erwähnt worden waren: gemeinsame Verständigung über den apostolischen Glauben 
und die Fähigkeit, diesen Glauben den zeitgenössischen Menschen auf verständliche 
Weise zu vermitteln; gegenseitige und volle Anerkennung der Taufe, der Eucha
ristie und des Amtes; gemeinsame Formen der Entscheidung und des verbindlichen 
Lehrens. Nach seinem Dafürhalten belegt im Lichte der Dokumente der VI. 
Vollversammlung das durch die Kammission für Glauben und Kirchenverfassung 
in Lima (1982) angenommene Dokument über Taufe, Eucharistie und Amt einen 
besonderen Platz auf dem Wege zur Einheit der Kirche. Die Versammlung in Van
couver „steckte die Richtung ab, benannte die Art der Rezeption” dieses Dokuments.

Uebers. Antoni Patyna
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SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

W 1960 r., w ramach przygotowań do II Soboru Watykańskiego, papież Jan XXIII 
powołał do życia Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan. Wkrótce minie 25 lat 
od utworzenia tego ważnego organu Kurii Rzymskiej, którego istnienie świadczy 
o tym, że ekumenizm stał się trwałym czynnikiem w życiu i działalności Kościoła 
katolickiego. Spróbujmy więc przyjrzeć się genezie, etapom rozwoju i aktualnej 
działalności Sekretariatu.

GENEZA

Dnia 25 stycznia 1959 r., ku zaskoczeniu całego świata, a nawet naj
bliższego kręgu współpracowników, zasiadający zaledwie od trzech miesię- 

f cy na tronie papieskim Jan XXIII zapowiedział zwołanie w niedługim cza
sie ,,soboru ekumenicznego”. W tym samym przemówieniu papież stwier
dzał: Zapraszamy ponownie wiernych z oddzielnych wspólnot, hy raczyli 
towarzyszyć nam w poszukiwaniu jedności i łaski, której z tęsknotą prag
nie tak wiele dusz we wszystkich stronach świata. Zapowiedź zwołania 
„soboru ekumenicznego” wywołała z początku nieporozumienie. Wielu 
sądziło, że papież miał na myśli międzywyznaniowe zgromadzenie albo, 
że prawdziwym celem soboru będzie zjednoczenie chrześcijaństwa. Jed
nakże wkrótce miało się okazać, że sobór będzie jedynie zgromadzeniem 
wszystkich biskupów katolickich, a jego głównym celem — odnowa Koś
cioła katolickiego. Tylko pośrednio praca soboru miała przyczynić się do 
spraw jedności wszystkich chrześcijan.

Po zapowiedzi zwołania soboru, arcybiskup Paderbornu Lorenz Jaeger 
(1892—1975), który od wielu lat rozwijał różne formy współpracy z pro
testantami na terenie swojej archidiecezji w RFN, napisał list do o. prof. 
Augustyna Bei (1881—1968), znanego biblisty i doradcy trzech kolejnych 
papieży. W liście tym, datowanym 8 listopada 1959 r., abp Jaeger pro
ponował utworzenie oficjalnego ośrodka spotkań ekumenicznych w Rzy
mie, z którym musiałby być związany ośrodek prasowy. O. Bea, który 
w tak zwanym międzyczasie otrzymał nominację na kardynała, wyraził 
gotowość porozumienia z papieżem o reprezentacji ruchu ekumenicznego 
w Rzymie i wypowiedział myśl o utworzeniu Commissio „pro motione 
oecumenica”. W odpowiedzi na to abp Jaeger przesłał kard. Bei konkret
ny projekt przyszłej komisji do spraw jedności chrześcijan; projekt ten 
wymieniał cele, ewentualną strukturę i konkretną metodę pracy. Z tymi 
propozycjami kard. Bea udał się 11 marca 1960 r. do papieża Jana XXIII. 
Już dwa dni później papież poinformował kardynała, że aprobuje ten 
projekt. Jan XXIII wprowadził tylko jedną zmianę: dla zapewnienia no
wemu organowi koniecznej elastyczności postanowił, że organ ten nie 
będzie komisją przedsoborową, lecz sekretariatem.
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Dnia 5 czerwca 1960 r. wychodzi motu proprio „Superno Dei nutu’*, 
powołujące komis je > przygotowujące sobór, a wśród nich — Sekretariat 
do Spraw Jedności Chrześcijan. Paragraf 9 dokumentu papieskiego po
wiadał: Chcąc w szczególny sposób ukazać naszą miłość i naszą życzli
wość wzglądem noszących imię Chrystusa, ale odłączonych od Stolicy 
Apostolskiej, oraz pragnąc umożliwić im włączenie się w prace Soboru 
i łatwiejsze znalezienie drogi do osiągnięcia jedności, o którą Jezus Chrys
tus prosił Ojca niebieskiego w żarliwej modlitwie, ustanowiliśmy specjal
ny Urząd czyli Sekretariat, który został zorganizowany w taki sam spo
sób jak wspomniane wyżej komisje. Jego przewodniczącym będzie jederi 
z najprzewielebniejszych kardynałów, jego wybór leży w naszej gestii. 
Już następnego dnia papież Jan XXIII powołał listem apostolskim kard. 
Beę na stanowisko przewodniczącego Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan.

PRACA SEKRETARIATU PRZED II SOBOREM WATYKAŃSKIM

Nowo utworzony Sekretariat stanął wobec trzech ważnych zadań:
1) nadania sobie struktury organizacyjnej;
2) zorganizowania możliwie jak najwięcej kontaktów z przedstawicie

lami Kościołów nierzymskokatolickich;
3) uczulania komisji przedsoborowych na kwestie o szczególnym znacze

niu dla ruchu ekumenicznego.
Na początku nie było jeszcze całkiem jasne, czy w gestii Sekretariatu 

mają znaleźć się też sprawy związane z Kościołami wschodnimi, jako że 
w strukturze Kurii Rzymskiej istniała od dawna Kongregacja do SpTaw 
Kościoła Wschodniego. Papież rozstrzygnął jednak, że Sekretariat ma 
wypełniać swą służbę wobec wszystkich oddzielonych chrześcijan.

Dnia 24 czerwca 1960 r. sekretarzem Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan został mianowany prof, dr Jan Willebrands (ur. 1909), z po
chodzenia Holender. Był on od wielu lat aktywnym działaczem Katolic
kiej Konferencji do Spraw Ekumenizmu, organizacji zrzeszającej niefor
malnie profesorów teologii z różnych krajów zainteresowanych zagadnie
niami ekumenicznymi. Poza przewodniczącym i sekretarzem w skład Se
kretariatu wchodziło: 4 dalszych członków sztabu, 16 członków (kardy
nałów i biskupów) z różnych stron świata z prawem głosu oraz 20 eks
pertów i doradców. Reprezentowali oni następujące kraje: Francja — 7, 
RFN — 7, Anglia — 5, USA — 5, Belgia, Włochy, Szwajcaria i Holan
dia — po 2, Kanada, Jugosławia, Szkocja, Afryka Płd. i Izrael — po 1. 
Pierwsze posiedzenie plenarne Sekretariatu odbyło się 15 listopada 1960 r.

We wrześniu 1960 r. kard. Bea odbył w Mediolanie bardzo poufne spot
kanie z sekretarzem generalnym Światowej Rady Kościołów, ks. dr Wille- 
mem A. Visser’t Hooftem (ur. 1900). W dwugodzinnej rozmowie poru
szono tematykę przygotowywanego Soboru, m.in. zagadnienie wolności 
religijnej, udział oficjalnych obserwatorów katolickich w III Zgromadze
niu Ogólnym SRK w New Delhi, w 1961 r., oraz oficjalnych obserwa
torów nierzymskokatolickich w obradach Soboru.

W grudniu 1960 r. złożył wizytę papieżowi Janowi XXIII anglikański 
arcybiskup Canterbury — Geoffrey Fisher (1887—1972). Wizyta ta, któ
rej patronował Sekretariat, odbiła się głośnym echem w świecie ekume
nicznym.

Kard. Bea wykorzystał w swej nowej działalności kontakty z teologa
mi nierzymskokatolickimi, które nawiązał jeszcze podczas swej wielolet
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niej działalności w Papieskim Instytucie Biblijnym, szukał też nowych 
powiązań, zwłaszcza z różnymi ośrodkami ekumenicznymi.

Sekretariat opracował propozycje w sprawie zaproszenia na Sobór ob
serwatorów nierzymskokatolickich. Opinia Sekretariatu w tej kwestii 
uzyskała poparcie papieża. Podczas II posiedzenia Centralnej Komisji 
Przygotowawczej, które odbyło się 7 listopada 1961 r., podjęto oficjalną 
uchwałę w sprawie zaproszenia obserwatorów.

Bulla „Humanae Salutis” z 25 grudnia 1961 r. wyrażała nadzieję, że 
Kościoły oddzielone od Rzymu przyślą obserwatorów na posiedzenia so
borowe. Jednocześnie bulla upoważniała Sekretariat do podjęcia kontak
tów z tymi Kościołami, zbierania informacji odnośnie tych instytucji nie
rzymskokatolickich, które pragnęły oficjalnego zaproszenia na Sobór. 
W sprawie udziału w Soborze pozytywnie zareagowali m.in.: Wspólnota 
Kościołów Anglikańskich (lipiec 1962), Światowa Rada Kościołów (sier
pień 1962), Rosyjski Kościół Prawosławny (11 października 1962, w dniu 
otwarcia Soboru).

O nadzwyczaj intensywnej pracy Sekretariatu świadczą dokumenty 
ekumeniczne, które kard. Bea przedstawił na posiedzeniach Centralnej 
Komisji Przygotowawczej. Dotyczyły one: konieczności modlitwy o jed
ność chrześcijan, słowa Bożego, ekumenizmu katolickiego, wolności re
ligijnej i Żydów. Dokumenty te przygotowano w ramach pracy 14 pod
komisji i podczas 6 posiedzeń plenarnych Sekretariatu (XI 1960, II, IV, 
VIII i X I1961 oraz III 1962). Wymienione dokumenty były potem przed
kładane Soborowi przez Sekretariat albo przekazywane komisjom soboro
wym.

SEKRETARIAT PODCZAS SOBORU

Rozpoczynający się 11 października 1962 r. II Sobór Watykański ozna
czał dla Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan początek wielolet
niej twardej próby. Z rozpoczęciem obrad zostały rozwiązane wszystkie 
komisje przygotowawcze, lecz Sekretariat istniał nadal w dotychczasowej 
formie.

Dnia 22 października 1962 r., papież Jan XXIII rozporządził zrówna
nie Sekretariatu w jego istniejącej formie z komisjami powołanymi przez 
Sobór, krótko potem zwiększył liczbę jego członków z 16 do 25. W listo
padzie 1963 r. liczba członków wszystkich komisji soborowych, w tym 
także Sekretariatu, wzrosła do 30. Członkowie Sekretariatu byli ojcami 
soborowymi i pochodzili z 22 krajów wszystkich kontynentów.

Zrównanie Sekretariatu z komisjami soborowymi oznaczało, że miał 
on prawo do przedkładania Soborowi własnych schematów i mógł współ
pracować w komisjach mieszanych. Sobór zawdzięcza Sekretariatowi 
przede wszystkim trzy dokumenty:
1) „DEKRET O EKUMENIZMIE”. Podczas I sesji Soboru istniały trzy 
teksty dotyczące jedności Kościoła, poza Sekretariatem przedłożyli je: 
Komisja Teologiczna i Komisja do Spraw Kościołów Wschodnich. Sobór 
wypowiedział się na rzecz wypracowania jednego, jednolitego dokumen
tu. Nowy projekt Sekretariatu spotkał się na II sesji z powszechną apro
batą. Ostateczną wersję przyjęto 21 listopada 1964 r.
2) „DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIE
CHRZEŚCIJAŃSKICH”. Papież Jan XXIII zlecił we wrześniu 1960 r. 
kard. Bei przygotowanie projektu dokumentu dotyczącego stosunku Koś
cioła do Żydów. Sekretariat zajął się tą kwestią w ramach przygotowywa
nego dokumentu o ekumenizmie. Dyskutowano nad nią podczas III sesji,
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ale z przyczyn politycznych (zaostrzający się konflikt na Bliskim Wscho
dzie) wyłączono sprawę stosunku Kościoła do Żydów z ,,Dekretu o eku
menizmie”. Podczas IV sesji Sekretariat przedłożył nowy schemat o sto
sunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, który objął również kwe
stię żydowską. Schemat ten, który uzyskał rangę deklaracji, przyjęty zo
stał 28 października 1965 r. zdecydowaną większością głosów.
3) „DEKLARACJA O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ”. Sekretariat zapropo
nował, aby zagadnienie wolności religijnej, podobnie jak kwestia żydow
ska, stało się częścią składową „Dekretu o ekumenizmie”. Nie było to 
jednak możliwe z powodu ostrych kontrowersji wokół tego tematu, tak 
że ostatecznie poświęcono wolności religijnej osobny dokument w randze 
deklaracji, który uchwalono dopiero w dniu zakończenia Soboru.

Sekretariat wniósł także ważny wkład do opracowania Konstytucji 
dogmatycznej „O Objawieniu Bożym”. Projekt tego dokumentu, po kon
trowersyjnej debacie, przekazano Komisji Mieszanej (Komisja Teologicz
na i Sekretariat) pod przewodnictwem kardynałów Alfredo Ottavianiego 
i Augustyna Bei. Dokument ten, po kilkakrotnym przerobieniu, został 
przyjęty podczas IV sesji.

Między kard. Beą a papieżami Janem XXIII i Pawłem VI (od 21 czerw
ca 1963) istniało pełne zrozumienie. Obaj papieże poświęcali młodej in
stytucji, jaką był Sekretariat, wiele uwagi, a przy decyzjach o znaczeniu 
ekumenicznym polegali na jego radzie. Sekretariat wypowiadał liczne 
opinie „poza oczami” opinii publicznej, składał nieoficjalne wota, prze
prowadzał osobiste konsultacje — wszystko to czynił po to, aby Sobór 
utrzymał swoją ekumeniczną orientację. Z upływem czasu bezpośredni 
lub pośredni wpływ Sekretariatu na przebieg obrad stawał się coraz bar
dziej zauważalny.

Liczba obserwatorów nierzymskokatolickich wzrastała z sesji na se
sję. W I sesji uczestniczyło 49 obserwatorów z 17 Kościołów, w II —' 
66 z 22, w III — 76 z 23, a w IV — 99 obserwatorów z 28 Kościołów. 
Sekretariat stał się forum wymiany poglądów z obserwatorami, którzy 
tutaj znaleźli serdeczną opiekę i otwartą, pełną zaufania atmosferę. Część 
obserwatorów nie znała języka łacińskiego, w którym toczyły się ob
rady. Z pomocą przyszli im doradcy Sekretariatu, którzy tłumaczyli pro
wadzone dyskusje na różne języki nowożytne. Poza tym Sekretariat or
ganizował raz w tygodniu specjalne spotkania dla obserwatorów, pod
czas których dyskutowali oni nad schematem, który był przedmiotem 
obrad ojców soborowych. Niejednokrotnie zdarzyło się, że wypowie
dziane przy tej okazji przez obserwatorów uwagi, przedkładano temu 
lub innemu ojcu soborowemu, który włączał je do swego wystąpienia 
w auli soborowej. W taki pośredni sposób obserwatorzy mogli wywie
rać wpływ na przebieg dyskusji. Obecność obserwatorów przyczyniła się 
też do stworzenia atmosfery ekumenicznej, która potem znalazła odbicie 
w uchwalonych dokumentach.

SEKRETARIAT PO SOBORZE

W motu proprio „Finis Concilio” z 3 stycznia 1966 r. papież Paweł VI 
potwierdził dalsze istnienie Sekretariatu w tej formie, w jakiej został 
utworzony przez papieża Jana XXIII.

Dnia 28 kwietnia 1967 r., na zakończenie posiedzenia plenarnego Se
kretariatu, papież Paweł VI przyjął jego członków, doradców i współ
pracowników na uroczystej audiencji. Przy tej okazji powiedział, że jest
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uważnym obserwatorem pracy Sekretariatu, jej rozległości, różnorod
ności, trudności jak i obiecujących rezultatów. Wśród osiągnięć Sekre
tariatu Paweł VI wymienił: jego pracę na Soborze, udział w obradach 
soborowych obserwatorów nierzymskokatolickich, spotkania i kontakty 
z ważnymi przedstawicielami ruchu ekumenicznego, utworzenie miesza
nych grup roboczych z różnymi Kościołami i związkami Kościołów. Sło
wa te są krótkim podsumowaniem pracy Sekretariatu w latach 1960— 
1965, jednocześnie zawierają też wzmiankę o jego dalszej działalności po 
zakończeniu Soboru.

Konstytucja Apostolska ,,Regimini Ecclesiae Universae” z 15 sierp
nia 1967 r., dokonująca ogólnej reformy Kurii Rzymskiej, ustaliła struk
turę i konkretne zadania Sekretariatu. W myśl zawartych w tym doku
mencie ustaleń, Sekretariat składa się z kardynałów i biskupów jako 
członków, kieruje nim jeden z kardynałów jako przewodniczący. Jego 
najbliższymi współpracownikami są sekretarz i podsekretarz. Sekretariat 
ma obowiązek zapraszania do współpracy doradców, duchownych i świec
kich z całego świata, ludzi obeznanych z zagadnieniami ekumenicznymi. 
W skład Sekretariatu wchodzą ex officio kardynałowie-prefekci Kongre
gacji Kościoła Wschodniego i Kongregacji Krzewienia Wiary. Sekreta
rze obu kongregacji są doradcami Sekretariatu. Sekretariat posiada dwie 
sekcje: do spraw Kościołów wschodnich (prawosławnych i przedchalce- 
dońskich) i spraw Kościołów zachodnich (protestanckich i anglikańskich).

Obowiązkiem i zadaniem Sekretariatu jest popieranie jedności chrześ
cijan. Czyni on to poprzez:
— podtrzymywanie stosunków z innymi Kościołami i wspólnotami 

chrześcijańskimi;
— troszczenie się o właściwą interpretację i realizację zasad ekumeniz

mu;
— zwoływanie, popieranie i koordynowanie konferencji katolickich po

święconych ekumenizmowi;
— organizowanie razem z innymi Kościołami i wspólnotami rozmów i ak

cji ekumenicznych;
— wysyłanie obserwatorów na imprezy organizowane przez inne Koś

cioły chrześcijańskie i zapraszanie obserwatorów nierzymskokatolic
kich na imprezy katolickie;

— troszczenie się o realizację uchwał soborowych dotyczących ekume
nizmu.

Przedstawiona wyżej struktura i zadania Sekretariatu nie uległy na 
przestrzeni lat poważniejszej zmianie, w tzw. międzyczasie powołano 
podsekretarza i rozszerzono sztab. Po śmierci kard. Bei stanowisko prze
wodniczącego objął dotychczasowy sekretarz bp Jan Willebrands (12 kwie
tnia 1969). Gdy kard. Willebrands został w 1975 r. mianowany arcybis
kupem Utrechtu, papież powołał na wiceprzewodniczącego Sekretariatu 
bp Ramona Torella Cascante. Stanowisko sekretarza sprawował w la
tach 1969—1972 o. Jśrome Hamer, od 1972 do 1983 r. prof, dr Charles 
Moeller, a aktualnie — o. Pierre Duprey.

Z Polski członkami Sekretariatu byli dotychczas: bp Jerzy Modze
lewski, bp Władysław Miziołek i bp Alfons Nossol (od 7 lutego 1984 r.) — 
trzej kolejni przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu. 
W 1980 r. funkcję doradcy-eksperta w Sekretariacie powierzono ks. prof, 
dr. hab. Wacławowi Hryniewiczowi z Katolickiego Uniwersytetu Lubel
skiego i red. Halinie Bortnowskiej z ukazującego się w Krakowie mie
sięcznika „Znak”.
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GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU

I. Posiedzenia i konferencje

1) Mniej więcej raz w roku odbywają się plenarne posiedzenia Sekreta
riatu do Spraw Jedności Chrześcijan, w których uczestniczą członkowie, 
doradcy i pracownicy sztabu. Każde posiedzenie plenarne składa się 
z ogólnego sprawozdania wygłoszonego przez przewodniczącego lub wi
ceprzewodniczącego Sekretariatu, ze sprawozdań z poszczególnych odcin
ków pracy oraz z omawiania jakiegoś szczegółowego problemu, aktual
nego w danym momencie w ruchu ekumenicznym. Np. podczas posie
dzenia w 1983 r. takim szczegółowym problemem była sprawa recepcji 
uzgodnień teologicznych siągniętych w rozmowach międzywyznanio
wych.

Papież Jan Paweł II kilka tygodni po objęciu swojego urzędu (18 li
stopada 1978) przyjął uczestników posiedzenia plenarnego Sekretariatu 
na specjalnej audiencji, podczas której stwierdził:
Wydaje mi się czymś bardzo znaczącym to, że zaledwie miesiąc po ob
jęciu rzymskiej stolicy mogę przyjąć was, którzy przybyliście z pięciu 
kontynentów w celu wzięcia udziału w plenarnym zebraniu Sekretaria
tu d.s. Jedności Chrześcijan. Istotnie, przywrócenie jedności między 
wszystkimi chrześcijanami było jednym z głównych celów Soboru Wa
tykańskiego II (por. DE, 1) i od momentu mego wyboru ja zaangażowa
łem się formalnie w realizację jego norm i wskazań uważając to za mój 
pierwszy obowiązek. Wasza tu dziś obecność ma zatem znaczenie symbo
liczne. Pokazuje ona, że Kościół katolicki, wierny wskazaniom Soboru, 
nie tylko chce postępować drogą ku odnowieniu jedności, lecz pragnie 
także, na miarę swoich środków i z pełną uległością natchnieniom Ducha 
Świętego (por. DE, 24) zwiększać na wszystkich poziomach swój udział 
w tym wielkim „ruchu” wszystkich chrześcijan (por. DE, 4).

Ruch nie ustaje, nie może ustać, zanim nie osiągnie swego celu. Otóż 
nie doszliśmy jeszcze do celu, jakkolwiek powinniśmy już dziękować 
Bogu za drogę przebytą dotąd od Soboru. Wy właśnie zebraliście się po 
to, żeby dokonać podsumowania, stwierdzić, gdzie obecnie na tej drodze 
jesteśmy. Po tych latach wielu wysiłków (...) dobrze jest rozejrzeć się 
dokoła, żeby ocenić uzyskane rezultaty i nakreślić najlepsze drogi dal
szego postępowania (...).

Tym, którzy działają na rzecz jedności jako członkowie Sekretariatu, 
chcę wyrazić wdzięczność szczególną. Chcę dać także wyraz nadziei, że 
w swoich diecezjach i konferencjach biskupów będą oni kompetentnymi 
i gorliwymi propagatorami zaangażowania w ruchu ekumenicznym (io za
kresie lokalnym i regionalnym (cyt. za „Biuletyn Ekumeniczny”, 
Komisja Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, Warszawa 1979 nr 2, s. 8nn).
2) Dwa lub trzy razy w roku odbywają się w siedzibie Sekretariatu kon
ferencje koordynacyjne z udziałem sekretarzy niemal wszystkich dykas- 
terii Kurii Rzymskiej. Celem tych spotkań jest poinformowanie o aktual
nym stanie dialogów dwustronnych i wielostronnych prowadzonych przez 
Kościół katolicki za pośrednictwem Sekretariatu. Pęzez te konferencje 
wszystkie struktury centralne Kościoła katolickiego zostają wciągnięte w 
dokonujące się przemiany ekumeniczne.
3) Sekretariat zaangażowany jest w popieranie działalności ekumenicz
nej prowadzonej na niższych szczeblach — regionalnym, krajowym i lo
kalnym. Wyraz tej tendencji dał papież Paweł VI podczas wizyty w sie-
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dzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie (1969): Chcąc osiągnąć roz
wój, trzeba żeby chrześcijański lud na szczeblu lokalnym był przygoto
wany do dialogu i do współpracy ekumenicznej.

Sekretariat zwołuje narady delegatów^ komisji ekumenicznych konfe
rencji episkopalnych z całego świata. Celem tych narad jest poinformo
wanie delegatów o aktualnym stanie dialogów oficjalnych i udzielenie 
duszpasterskiego wsparcia inicjatywom podejmowanym przez lokalne Ko
ścioły. Dotychczas odbyły się trzy takie narady (1967, 1972, 1979).

Kard. Jan Willebrands oceniając naradę z 1972 r. stwierdził w kon
kluzji: Kościoły lokalne coraz lepiej zdają sobie sprawę z wagi działa
nia ekumenicznego na szczeblu lokalnym i ze swojej za to odpowiedzial
ności i jednocześnie nie zapominają o tym, że na problemy i zadania lo
kalne należy patrzeć i rozwiązywać je w poczuciu wspólnoty z Kościołem 
powszechnym.

Temat narady w 1979 r. brzmiał: „Pierwszeństwo ekumenizmu w pra
cy duszpasterskiej Kościoła”. Uczestniczyło w niej 62 przedstawicieli epis
kopatów lokalnych (arcybiskupi, biskupi, księża) z różnych części świata 
(z Europy — 18, z obu Ameryk — 15, z Afryki — 14, z Azji — 8, z Blis
kiego Wschodu — 5, z Oceanii — 2). Delegatem z Polski był ks. doc. Lu
cjan Balter, sekretarz Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu.

Pod patronatem Sekretariatu organizuje się także spotkania regional
ne przewodniczących komisji episkopalnych do spraw ekumenizmu. We 
wrześniu 1976 r. odbyło się takie spotkanie w Genewie z udziałem re
prezentantów europejskich.

Sekretariat komunikuje się każdego roku z krajowymi komisjami eku
menicznymi z okazji przygotowywania Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Ten coroczny kontakt oraz sprawozdania i odpowiedzi nad
syłane Sekretariatowi przez komisje krajowe umożliwiają zorientowanie 
się w żywotności ruchu ekumenicznego w poszczególnych krajach i na 
różnych kontynentach.

II. Publikowanie dokumentów

„Dekret o Ekumenizmie” stwierdza: O odnowienie jedności troszczyć 
się ma cały Kościół, zarówno wierni, jak i ich pasterze, każdy wedle 
własnych sił, czy to w codziennym życiu chrześcijańskim, czy też w ba
daniach teologicznych i historycznych (nr 5).

Wyłonił się problem koordynowania działalności ekumenicznej i inter
pretowania zasad ekumenizmu katolickiego. Zadanie to wziął na siebie 
Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan publikując kilka ważnych do
kumentów.
1) Już w ostatnim roku trwania Soboru Sekretariat pracował nad „Dy
rektorium Ekumenicznym”, dokumentem, który miał dać szczegółowe 
wskazówki co do praktycznej realizacji ustaleń zawartych w „Dekrecie 
o Ekumenizmie”. Papież Paweł VI na audiencji udzielonej Sekretariatowi 
dnia 28 kwietnia 1967 r. zatwierdził i nakazał ogłosić część pierwszą tego 
dokumentu. Zawiera on wytyczne dotyczące ustanawiania komisji eku
menicznych na płaszczyźnie diecezjalnej i krajowej; ważności chrztu 
udzielonego przez szafarzy odłączonych od Kościoła katolickiego Kościo
łów i wspólnot kościelnych; rozwijania ekumenizmu duchowego w Koś
ciele katolickim (tydzień modlitwy o jedność chrześcijan itp.); współ
udziału z braćmi odłączonymi w rzeczach duchowych (wspólne modlitwy, 
współudział w czynnościach świętych). W 1970 r. ogłoszona została część
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druga „Dyrektorium Ekumenicznego” dotycząca ekumenizmu w naucza
niu wyższym. Opublikowanie dyrektyw dowodziło, że Kościół katolicki 
pragnie z całą powagą uczestniczyć w ruchu ekumenicznym. Szczególnie 
ważnym pociągnięciem było ustanowienie krajowych komisji ekumeni
cznych.
2) Sekretariat opublikował w 1970 r. dokument roboczy do dyspozycji 
władz kościelnych w celu konkretnego zastosowania „Dekretu o Ekume
nizmie”, zatytułowany: „Refleksje i wskazania odnośnie dialogu ekume
nicznego”. Początkowo dokument ten miał stanowić część trzecią „Dy
rektorium Ekumenicznego”, ale po dyskusji na posiedzeniu plenarnym 
Sekretariatu (1969) zaniechano takiej formy jego opublikowania. W uza
sadnieniu stwierdzono, że pod pojęciem „dyrektorium” rozumie się tekst 
normatywny, wymagający zatwierdzenia przez papieża. Natomiast „dia
log ekumeniczny” może przyjąć wiele znaczeń, przeto uznano, że rzeczą 
użyteczniejszą będzie opublikowanie dokumentu roboczego, posiadającego 
własną rangę, ale nie powołującego się na żaden autorytet w jurydycz
nym znaczeniu tego słowa.
3) Po II Soborze Watykańskim zaczęły się mnożyć, zwłaszcza w krajach 
Europy Zachodniej, przypadki dopuszczania niekatolików do Komunii św. 
w Kościele katolickim. Chcąc przeciwdziałać tym praktykom, Sekreta
riat wydał w 1972 r. „Instrukcję o szczególnych wypadkach, w których 
wolno chrześcijan innych wyznań dopuścić do Komunii świętej w Koś
ciele katolickim”. Dokument bardzo ściśle wiąże Eucharystię z katolic
kim rozumieniem urzędu kościelnego, co znajduje wyraz w takim sfor
mułowaniu: Między misterium Kościoła a misterium Eucharystii zacho
dzi ścisły związek. Niekatolicy mogą prosić o udzielenie Komunii kato
lickiej wówczas, gdy ich wiara jest zgodna z wiarą Kościoła katolickiego, 
gdy odczuwają silną potrzebę duchową przyjęcia Eucharystii, gdy przez 
dłuższy czas nie mają możliwości poproszenia swojego duchownego 
o udzielenie sakramentu, gdy prowadzą chrześcijański tryb życia. „In
strukcja” spotkała się z krytyką w różnych środowiskach chrześcijań
skich, zwłaszcza protestanckich.
4) W 1975 r. Sekretariat opublikował dokument „Współpraca ekumenicz
na na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i diecezjalnej”. Stwierdzał on: 
Ekumenizm na płaszczyźnie lokalnej jest fundamentalnym elementem 
sytuacji ekumenicznej branej w swojej całości. Nie chodzi tu o jakąś 
rzecz drugorzędną czy czysto uboczną. Ekumenizm na płaszczyźnie lo
kalnej staje wobec specyficznych potrzeb i własnych sytuacji. Winien on 
podejmować właściwe sobie inicjatywy przy użyciu właściwych sobie 
środków. W ten sposób spełnia on rolę bardziej oryginalną, niż gdyby 
jedynie zastosował wskazania ekumeniczne przeznaczone dla całego świa
ta. Dokument zawiera zalecenia co do udziału w modlitwie i kulcie z in
nymi chrześcijanami, wspólnej pracy biblijnej, wspólnych akcji duszpa
sterskich, współużywania miejsc świętych, współpracy w dziedzinie wy
chowania, mieszanych grup roboczych, wspólnej działalności społecznej. 
Odnośnie rad Kościołów, tworzonych na różnych płaszczyznach, doku
ment podkreśla, że rady takie nie są Kościołami, ani zaczątkiem nowego 
Kościoła.
5) Od wiosny 1967 r. Sekretariat wydaje szeroko kolportowany biuletyn 
informacyjny w języku angielskim i francuskim. Informuje on o bieżącej 
działalności Sekretariatu, prowadzonych dialogach i innych wydarzeniach 
ekumenicznych, zamieszcza także teksty różnych dokumentów.
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III. Patronat nad dialogami wielostronnymi i dwustronnymi

1. Współpraca ze Światową Radą Kościołów

W wyniku licznych kontaktów przed i podczas II Soboru Watykańskie
go, w kwietniu 1964 r. doszło w Mediolanie do pierwszego wspólnego 
spotkania przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan. W lutym 1965 r. przybył do siedziby SRK 
w Genewie przewodniczący Sekretariatu, kard. Bea, aby oznajmić, że 
Watykan wyraża zgodę na utworzenie z ŚRK Wspólnej Grupy Roboczej. 
Zebrała się ona po raz pierwszy w maju tego samego roku. W okresie 
blisko 20-letniej działalności Wspólna Grupa Robocza wydała pięć ofi
cjalnych sprawozdań (1966, 1967, 1971, 1975, 1983), które ukazują, że 
współpraca obu partnerów nie dotyczy tylko zagadnień doktrynalnych, 
lecz rozwija się także w dziedzinie diakonii, spraw społecznych i mię
dzynarodowych, problematyki misyjnej, że w prowadzonych rozmowach 
nie pomija się również kwestii spornych w stosunkach międzykościel
nych (małżeństwa mieszane, wolność religijna, prozelityzm). Od 1968 r. 
dwunastu teologów katolickich jest pełnoprawnymi członkami Komisji 
„Wiara i Ustrój” SRK, dzięki czemu mają bezpośredni wpływ na powsta
wanie dokumentów zawierających uzgodnienia w sprawach doktrynal
nych. W latach 1968—1980 istniał Wspólny Komitet do Spraw Społeczeń
stwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX), obecnie pracę tego Komitetu kon
tynuuje Wspólna Grupa Doradcza do spraw współpracy w dziedzinie 
myśli i działalności społecznej. W latach 1969—1972 istniała wspólna ko
misja, która badała możliwość przystąpienia Kościoła katolickiego do 
ŚRK. Doszła ona do przekonania, że ustalenie już teraz terminu przystą
pienia Kościoła katolickiego do Rady byłoby posunięciem nierealistycz
nym . Od tego czasu nie podejmowano więcej tego problemu. Ze wspól
nych dokumentów, opublikowanych w ostatnim okresie, na uwagę za
sługują: „Na drodze do wyznawania wspólnej wiary” (1980) i „Wspólne 
świadectwo” (1981). Papież Paweł VI złożył wizytę w siedzibie SRK w 
Genewie w 1969 r., Jan Paweł II był tam 12 czerwca 1984 r.

2. Dialog dwustronny

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych ważnym elementem ruchu eku
menicznego stał się dialog dogmatyczny między dwoma różnymi wyzna
niami chrześcijańskimi, zwany w skrócie dialogiem dwustronnym. Roz
mowy tego typu są obecnie prowadzone niemal przez wszystkie wspól
noty wyznaniowe bądź to na płaszczyźnie światowej, bądź regionalnej, 
bądź krajowej. W dialogu dwustronnym — zwłaszcza na płaszczyźnie 
światowej — czołową rolę odgrywa Kościół katolicki, ^resztą wzmożenie 
rozmów dwustronnych pokrywa się wyraźnie z przystąpieniem Watyka
nu do ruchu ekumenicznego. Poniżej podajemy krótki przegląd tych dia
logów, którym patronuje Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan.

a) Katolicy — prawosławni

Kontakty między katolicyzmem a prawosławiem od II Soboru Waty
kańskiego poważnie się rozwinęły. Przypomnijmy najważniejsze fakty: 
w Soborze uczestniczą najpierw obserwatorzy Rosyjskiego Kościoła Pra
wosławnego, a potem również innych Kościołów prawosławnych. W sty-
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czniu 1964 r. dochodzi w Jerozolimie do spotkania papieża Pawła VI z pa
triarchą Konstantynopola Athenagorasem I. W 1967 r. obaj przywódcy 
kościelni składają sobie wzajemne wizyty. Jeszcze wcześniej, w grudniu 
1965 r. następuje zniesienie anatem z 1054 r. pomiędzy Rzymem a Kon
stantynopolem. W dziesiątą rocznicę zniesienia anatem, papież Paweł VI 
i nowy patriarcha Konstantynopola Dimitrios I podjęli wspólną decyzję, 
aby powołać dwie komisje (katolicką i ogólnoprawosławną) w celu przy
gotowania oficjalnego dialogu teologicznego. 30 listopada 1979 r. papież 
Jan Paweł II i patriarcha Dimitrios I, podczas spotkania w Stambule 
oznajmili uroczyście rozpoczęcie oficjalnego dialogu teologicznego na 
płaszczyźnie światowej. Komisja Teologiczna Katolicko-Prawosławna od
była dotychczas trzy posiedzenia (1980, 1982, 1984), w wyniku których 
przyjęto dwa dokumenty: „Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle 
tajemnicy Trójcy Świętej” oraz „Wiara, sakramenty i jedność”. Z Polski 
w skład Komisji wchodzą: bp Alfons Nossol i ks. doc. Wacław Hrynie
wicz ze strony katolickiej oraz biskupi Sawa (Hrycuniak) i Szymon (Ro
mańczuk) — ze strony prawosławnej.

Na wspomnienie zasługuje również dialog pastoralno-teologiczny z Ro
syjskim Kościołem Prawosławnym. Stosunki nawiązano podczas Soboru, 
ich zaangażowanym i wytrwałym rzecznikiem był nie żyjący już metro
polita Nikodem. Podczas pięciu spotkań (1967, 1970, 1973, 1975, 1980) zaj
mowano się katolicką doktryną społeczną, rolą chrześcijan w rozwijają
cym się społeczeństwie, miejscem Kościoła w zmieniającym się świecie, 
stosunkiem chrześcijan do innych religii i ideologii, koncepcją autorytetu 
w Kościele.

b) Katolicy — przedchalcedończycy

Pod pojęciem Kościołów przedchalcedońskich rozumie się grupę Koś
ciołów (armeński, syryjski, koptyjäki, etiopski), które nie przyjęły uchwał 
Soboru w Chalcedonie z 451 r. dotyczących pojmowania dwóch natur w 
Chrystusie — boskiej i ludzkiej. Poczynając od 1970 r. niemal wszyscy 
zwierzchnicy Kościołów przedchalcedońskich złożyli wizyty w Watyka
nie. Wizyty te kończyły się podpisaniem z papieżem wspólnych deklara
cji, wyrażających nie tylko zamiar utrzymywania regularnych stosunków, 
lecz zawierających także stwierdzeniem doktrynalne zmierzające do roz
wiązania starych sporów chrystologicznych. W latach 1974—1978 istniała 
oficjalna Komisja Mieszana powołana przez Sekretariat do Spraw Jed
ności Chrześcijan i Kościół Koptyjski w Egipcie, która podczas czterech 
spotkań zajęła się chrystologią, eklezjologią, charakterem poszukiwanej 
jedności i sposobem jej osiągnięcia, papiestwem i współpracą praktyczną.

c) Katolicy — anglikanie

Podjęcie dialogu katolicko-anglikań^kiego wiąże się bezpośrednio z wi
zytą, jaką w marcu 1966 r. złożył papieżowi Pawłowi VI arcybiskup 
Canterbury i honorowy zwierzchnik Wspólnoty Kościołów Anglikań
skich, Michel Ramsey. Doszło wówczas do utworzenia Wspólnej Komisji 
Przygotowawczej, która zebrała się trzy razy, ustalając tematykę oficjal
nego dialogu. Następnie powołano Międzynarodową Komisję Anglikań- 
sko-Katolicką, która w latach 1971, 1973 i 1976 przyjęła uzgodnione do
kumenty w sprawie „Eucharystii”, „Urzędu duchownego i ordynacji”
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oraz „Autorytetu w Kościele”. Ponadto osobna podkomisja opublikowała 
w 1975 r. deklarację na temat teologii małżeństwa i jej zastosowania do 
małżeństw mieszanych. Opublikowaniem wymienionych dokumentów za
kończona została pierwsza runda dialogu. W 1982 r. papież Jan Paweł II 
podczas wizyty w Wielkiej Brytanii spotkał się z arcybiskupem Canter
bury Robertem Runciem. Z okazji tego spotkania obaj zwierzchnicy ogło
sili „Wspólną Deklarację”, zapowiadającą utworzenie nowej Międzynaro
dowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej. Pierwsze jej spotkanie odbyło 
się na początku września 1983 r. Przedstawiciele obu stron starają się 
sporządzić katalog nie rozwiązanych problemów, stanowiących przeszko
dy na drodze do jedności obu Kościołów. Przede wszystkim będą rozwa
żane możliwości zbliżenia w sprawie urzędu kościelnego i nauki o uspra
wiedliwieniu.

d) Katolicy — luteranie

Kontakty między Kościołem katolickim a Światową Federacją Lute- 
rańską, nawiązane z okazji II Soboru Watykańskiego, doprowadziły do 
utworzenia grupy roboczej, która zajęła się sprawą możliwych kontak
tów, rozmów i form współpracy. Następnie utworzono Międzynarodową 
Komisję Studiów, której zlecono opracowanie tematu: „Ewangelia a Koś
ciół”. Na czterech kolejnych spotkaniach w latach 1967—1970 zajęto się 
następującymi problemami: „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 opracowaniu ostatecznej wersji sprawozdania, które — od 
miejsca obrad — otrzymało nazwę „Sprawozdania Maltańskiego”. Tym 
sposobem zakończono pierwszą rundę oficjalnych rozmów katolicko-lu- 
terańskich.

W latach 1973—1984 odbywała się druga runda rozmów, której owo
cem są następujące teksty: „Wieczerza Pańska” (1978), „Urząd duchowny 
w Kościele” (nieopublikowany), „Drogi do wspólnoty” (1980), „Wszyscy 
pod jednym Chrystusem” (1980, opublikowany w 450 rocznicę ogłoszenia 
najważniejszej księgi wyznaniowej luteranizmu, tzw. Konfesji Augsbur
skiej), „Marcin Luter — świadek Jezusa Chrystusa” (1983, poświęcony 
500 rocznicy urodzin Reformatora), „Jedność przed nami — modele, for
my i fazy ewangelickoluterańsko-rzymskokatolickiej wspólnoty kościel
nej” (1984). Podczas ostatniego posiedzenia na przełomie lutego i marca 
1984 r. w Rzymie Wspólna Komisja Luterańsko-Katolicka wyraziła prze
konanie, że dialog na płaszczyźnie światowej musi być kontynuowany 
przez nową komisję mieszaną. Współprzewodniczący ze strony katolic
kiej, bp Hans Martensen (Dania), wyraził to życzenie w następujących 
słowach: Obecna Komisja rozwiązuje się, ale nie dlatego, ze uważamy, iż 
zadanie zostało wypełnione; przeciwnie, wszyscy jesteśmy przekonani, że 
dialog musi trwać nadal i że być może wkraczamy w jeszcze bardziej 
decydującą fazę. Papież Jan Paweł II przemawiając do członków Wspólnej 
Komisji stwierdził, że nawiązanie oficjalnych kontaktów między Sekreta
riatem do Spraw Jedności Chrześcijan a Światową Federacją Luterańską 
było koniecznością dziejową, a zarazem darem Bożym. Wyniki trwającej 
już blisko 20 lat współpracy uznał za ważne elementy we wspólnym bu
dowaniu jedności. Z Polski członkiem Wspólnej Komisji Luterańsko-Ka- 
tolickiej był o. Stanisław Celestyn Napiórkowski, profesor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.



52 KAROL K ARSK I

e) Katolicy — luteranie-rejormowani

W listopadzie 1971 r. przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej 
i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych — z jednej strony — 
oraz Kościoła katolickiego z drugiej, rozpoczęli rozmowy na temat: „Teo
logia małżeństwa a problem małżeństw mieszanych”. Podczas pięciu spot
kań podjęto następujące tematy: współczesne małżeństwo z punktu wi
dzenia socjologii, psychologii oraz religii (1971)* sakramentalność mał
żeństwa (1972), nierozerwalność małżeństwa (1973 i 1974). Ostatnie po
siedzenie w 1976 r. dokonało przeglądu dotychczasowej pracy i sporzą
dziło raport końcowy. Tekst raportu rozesłano do wielu różnych instancji 
Kościołów lokalnych i ośrodków teologicznych z prośbą o zajęcie stano
wiska. Rozmowy te — z inicjatywy strony katolickiej — zostały zawie
szone w 1980 r.

f) Katolicy — reformowani

Światowy Alians Kościołów Reformowanych i Sekretariat do Spraw 
Jedności Chrześcijan postanowiły w 1969 r. powołać do życia Wspólną 
Komisję Studyjną. Za główny temat dialogu obrano: „Obecność Chrystu
sa w Kościele i świecie”. W latach 1970—1977 zorganizowano sześć spot
kań na następujące tematy: „Stosunek Chrystusa do Kościoła” (1970), 
„Autorytet nauczający w Kościele” (1971), „Obecność Chrystusa w świe
cie” (1972), „Eucharystia” (1974), „Urząd kościelny” (1975). Podczas ostat
niego spotkania (marzec 1977, Rzym) przyjęto sprawozdanie końcowe, 
które najpierw wysłano do odpowiednich instancji kościelnych, a następ
nie opublikowano w celu wywołania szerszej dyskusji. Członkowie Wspól
nej Komisji Studyjnej spotkali się raz jeszcze w 1980 r. Po zapoznaniu 
się z otrzymanymi ocenami, stwierdzili: Na ogół dialog i zwieńczający go 
raport spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem, w niektórych przy
padkach nawet z entuzjazmem, i został oceniony jako pożyteczny punkt 
wyjścia do dalszych debat.

Na początku stycznia 1984 r. odbyło się w Rzymie spotkanie nowej 
Wspólnej Grupy Studyjnej, zapoczątkowujące drugą fazę dialogu. Za 
główny temat rozmów obrano: „Kościół jako lud Boży, ciało Chrystusa 
i świątynia Ducha Świętego”.

g) Katolicy — metodyści

W październiku 1965 r. Komitet Wykonawczy Światowej Rady Meto
dystów zaproponował Sekretariatowi do Spraw Jedności Chrześcijan 
utworzenie Mieszanej Komisji. Komisja ta odbyła w latach 1966—1970 
cztery posiedzenia, podczas których przeanalizowano zagadnienie Eucha
rystii, autorytetu we wspólnocie kościelnej, chrześcijańskiego maleństwa 
i rodziny. Ogłoszone sprawozdanie spotkało się z aprobatą po obu stro
nach i stworzyło podstawę do dalszych rozmów, tym razem o bardziej 
oficjalnym charakterze.

W drugim etapie pracy (1972—1976) podjęto następujące kwestie: zba
wienie dzisiaj, ewangelizacja, Eucharystia, małżeństwa mieszane. Pracę 
zakończono przyjęciem odpowiedniego sprawozdania. Podobny przebieg 
miał trzeci etap pracy (1977—1980). Sprawozdanie końcowe dzieli się na
trzy części: a. ku wspólnej deklaracji c Duchu Sw. (bóstwo Ducha Sw.,
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dzieło Ducha Sw.). b. Duch Święty, doświadczenia chrześcijańskie, auto
rytet. c. Moralne decyzje chrześcijańskie (m.in. o małżeństwie).

W obecnym pięcioleciu (1981—1985) dyskutowany jest temat ,»Natu
ry Kościoła” z następującą problematyką szczegółową: doktryna Kościo
ła, Kościół jako instytucja, nauka o prymacie, Kościół w świecie współ
czesnym.

h) Katolicy — uczniowie Chrystusa

Uczniowie Chrystusa to społeczność chrześcijańska licząca około 2 mi
liony wiernych. Zdecydowana większość mieszka w USA, gdzie też ta 
społeczność powstała w XIX w. jako protest przeciwko przerostom ele
mentów instytucjonalnych, klerykalnych i dogmatycznych w chrześcijań
stwie. Oficjalny dialog z katolicyzmem został zapoczątkowany w USA, w 
1967 r. W 1977 r. dołączył się do tego dialogu Sekretariat do Spraw Jed
ności Chrześcijan, przez co dialog lokalny nabrał charakteru ogólnokoś- 
cielnego. W tej nowej fazie rozmów podjęto zagadnienie chrztu jako 
apelu do jedności, problem wiary osobistej i wiary wspólnoty, a następ
nie kwestię jedności jako daru i wezwania.

i) Katolicy — zielonoświątkowcy

Oficjalny dialog został poprzedzony serią spotkań nieoficjalnych przed
stawicieli Kościołów zielonoświątkowych i Sekretariatu do Spraw Jed
ności Chrześcijan w latach 1969—1970. Po dwóch spotkaniach wstęp
nych (1970—1971) ustalono program pracy przewidziany na pięć lat. W 
latach 1972—1976 spotkano się pięć razy. Jako główny temat rozmów 
ustalono: ,,Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijan i w życiu Kościo- 
łów”. Podjęto następujące problemy szczegółowe: pełnia życia i znacze
nie chrztu w Duchu Świętym; stosunek chrztu w Duchu Świętym do ob
rzędów wtajemniczenia chrześcijańskiego; rola Ducha Sw. i Jego darów; 
pojęcie sakramentu, chrzest dzieci, relacja między Duchem Sw. a Koś
ciołem; psychologiczny i socjologiczny wymiar doświadczenia zielono
świątkowego; modlitwa i kult. Wyniki dialogu zostały zebrane i opubli
kowane w „Raporcie końcowym”.

Wkrótce potem podjęto drugą rundę rozmów. Podczas dwóch spotkań 
w Rzymie podjęto następujące tematy: „Mówienie językami jako cecha 
charakterystyczna doświadczenia zielonoświątkowego” i „Wiara i do
świadczenie” (1977) oraz: „Posługiwanie uzdrowień” i „Kompozycja, na
tchnienie oraz interpretacja Pisma Świętego” (1979).

3. Współpraca z nierzymskokatolickimi towarzystwami biblijnymi

Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej „O Objawieniu Bo
żym” zalecił katolikom współpracę z niekatolickimi towarzystwami bi
blijnymi. Papież Paweł VI upoważnił w kwietniu 1966 r. Sekretariat do 
Spraw Jedności Chrześcijan do podjęcia współpracy z tymi towarzy
stwami. Po pierwszych nieformalnych kontaktach, rozpoczęła się inten
sywna współpraca na wielu płaszczyznach. W czerwcu 1968 r. można już 
było opublikować wspólne „Zasady przewodnie dla współpracy między
wyznaniowej przy przekładach Biblii”. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
realizowano w świecie ok. 130 projektów wspólnych tłumaczeń Biblii 
lub pewnych jej części. Sekretariat śledzi uważnie tę działalność.
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4. Dialog z judaizmem

W ramach Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan specjalny status 
posiadają stosunki religijne i dialog z narodem żydowskim. W 1970 r. 
utworzono Komitet Łączności z przedstawicielami światowego judaizmu. 
W 1974 r., decyzją papieża Pawła VI, utworzona została specjalna Ko
misja dla Stosunków Religijnych z Judaizmem. Komisja to ogłosiła jesz
cze w tym samym roku dokument zatytułowany: „Wskazania i sugestie 
dla zastosowania soborowej deklaracji »O stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich«, nr 4”.

Obszar współpracy z judaizmem, z powodu swego specjalnego charak
teru, nie jest w pełni zintegrowany z Sekretariatem. Przewodniczący Se
kretariatu jest też przewodniczącym Komisji Stolicy Apostolskiej do 
spraw stosunków religijnych z wielkimi żydowskimi organizacjami świa
towymi i z Międzynarodowym Komitetem Żydowskim do spraw Kon
sultacji Międzyreligijnych.

SECRETARIAT FOR PROMOTING CHRISTIAN UNITY
(summary)

In June 1985, twenty-five years will have elapsed since the moment when Pope 
John XXIII set up the Secretariat for Promoting Christian Unity within prepa
rations for Vaticanum II. The existence of this important organ of the Roman 
Curia proves that ecumenism has become a permanent element in the life and 
activity of the Roman Catholic Church.

The article on the Secretariat for Promoting Christian Ünity is devoted to its 
genealogy, stages of development and current activity. The author shows that 
apart from Pope John XXIII a special contribution to the establishment of the 
Secretariat was made by Archbishop of Paderborn Lorenz Jaeger and Father 
Augustin Bea, later bishop, cardinal and the first President of the Secretariat.

In the period preceding the Council the Secretariat fofcused on three tasks: assu
ming an organizational structure, establishing the biggest possible number of 
contacts with representative of non-Roman Catholic Churches, sensitizing pre-Co
uncil commissions to issues of special importance for the ecumenical movement. 
The Council owes, first of all, three documents to the Secretariat: ’’Decree on 
Ecumenism”, „Declaration on the attitude of the Church to non-Christian religions” 
and ’’Declaration on Religious Liberty”. The Secretariat also made an important 
contribution to the preparation of the Dogmatic Constitution ”On God’s Reve
lation”.

In motu prioprio ’’Finis Concilio” of January 3, 1966, Pope Paul VI confirmed 
further existence of the Secretariat. In 1967, under the general reform of the Roman 
Curia, the structure and concrete tasks the Secretariat were set, which have not
been changed in any major way until this day. The main directions of the Secre
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tariat’s activity include: meetings and conferences; publication of documents; pa
tronage over multilateral and bilateral dialogues.

Among meetings and conferences worthy of special attention are plenary meetings 
of the Secretariat (once a year), coordinating conferences attended by secretaries 
of almost all offices of the Roman Curia (two or three times a year) and confe
rences of delegates of ecumenical commissions of episcopal conferences from all 
over the world (so far three such conferences were held in 1967, 1972 and 1979).

The Secretariat published several documents interpreting the principles of Ca
tholic ecumenism, namely ’’Ecumenical directory” (providing detailed instructions 
as regards practical implementation of provisions contained in the ’’Decree on 
Ecumenism”), ’’Reflections and instructions concerning ecumenical dialogue”, ’’In
struction on special cases in which Christians of other denominations can be allowed 
to take Communion in the Roman Catholic Church”, ’’Ecumenical cooperation on 
the regional, national and diocesan level”.

As regards talks conducted under the patronage of the Secretariat for Promoting 
Christian Unity the author discusses the multilateral dialogue with the World 
Council of Churches and bilateral dialogues conducted on the global plane with 
the Orthodox, pre-Chalcedonian, Anglican, Lutheran, Reformed, Methodist Churches 
as well as Disciples of Christ and Pentecostals. In conclusion, he makes a brief 
mention of cooperation with non-Roman Catholic bible societies and the dialogue 
with Judaism.

Transl. Elżbieta Puławska

SEKRETARIAT FÜR DIE FÖRDERUNG DER EINHEIT DER CHRISTEN
(Zusammenfassung)

Im Juni 1985 werden 25 Jahre seit jenem Moment vergangen sein, als Papst 
Johannes XXIII., im Rahmen der Vorkehrungen zum II. Vatikanischen Konzil, das 
Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen ins Leben gerufen hatte. 
Das Bestehen dieses wichtigen Organs der Römischen Kurie zeugt davon, dass 
der ökumenismus zum bleibenden Faktor im Leben und Wirken der katholischen 
Kirche wurde.

Der Artikel über das Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen 
ist seiner Entstehung, seinen Entwicklungsphasen und seiner aktuellen Tätigkeit 
hingewendet. Der Verfasser verweist darauf, dass — ausser Papst Johannes XXIII. 
— der Erzbischof von Paderborn, Lorenz Jäger, und P. Augustin Bea, späterer 
Bischof, Kardinal und erster Vorsitzender des Sekretariats, einen besonderen Beitrag 
zur Entstehung des Sekretariats geleistet haben.

In der Zeit vor dem Konzil konzentrierte das Sekretariat sein Augenmerk auf 
drei Aufgaben: der Konstituierung seiner organisatorischen Struktur, dem Orga
nisieren von möglichst vielen Kontakten mit Vertretern nichtrömisch-katholischer 
Kirchen; darauf, die vomkonziliarischen Kommissionen auf Fragen von für die 
ökumenische Bewegung besonderer Bedeutung empfindlich zu machen. Das Konzil 
verdankt dem Sekretariat zuallererst drei Dokumente: „Dekret über den ökume
nismus”, „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Reli
gionen” und die „Erklärung über die Religionsfreiheit”. Ebenso leistete das Sekre
tariat einen gewichtigen Beitrag zur Bearbeitung der dogmatischen Konstitution 
„Über die göttliche Offenbarung”.
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Papst Paul VI. hat im motu prioprio „Finis Concilio” vom 3. Januar 1966 das 
Weiterbestehen des Sekretariats bestätigt. Im Jahre 1967 sind im Rahmen der 
allgemeinen Reform der Römischen Kurie die Struktur und die konkreten Aufgaben 
des Sekretariats fixiert worden, die bis heute keine ernsthaftere Abänderung 
erfuhren. Die Hauptrichtungen der Tätigkeit des Sekretariats umfassen: Tagungen 
und Konferenzen; Veröffentlichung von Dokumenten; die Schirmherrschaft über 
multi- und bilaterale Dialoge.

Unter den Tagungen und Konferenzen verdienen besonders hervorgehoben zu 
werden: Die Plenarsitzungen des Sekretariats (einmal im Jahre), die Koordina
tionskonferenzen unter Anteil der Sekretäre nahezu aller Ämter der Römischen 
Kurie (zwei — oder dreimal im Jahre) und die Beratungen der Delegierten öku
menischer Kommissionen der Episkopatskonferenzen aus der ganzen Welt (drei 
derartige Beratungen wurden 1967, 1972 und 1979 abgehalten).

Das Sekretariat verlautbarte mehrere Dokumente, die die Prinzipien des katho
lischen ökumenismus interpretieren: Das „ökumenische Directiorium” (das beson
dere Hinweise hinsichtlich der praktischen Realisierung der im „Dekret über den 
ökumenismus” enthaltenen Konstatierungen bietet), „Überlegungen und Anregun
gen bezüglich des ökumenischen Dialogs”, „Instruktion über die Zulassung anderer 
Christen zur eucharistischen Kommunion in der katholischen Kirche”, „ökumenische 
Zusammenarbeit auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene”.

Von den unter dem Patronat der Sekretariats für die Förderung der Einheit 
der Christen abgehaltenen Gesprächen erörtert der Autor den multilateralen Dialog 
mit dem Oekumenischen Rat der Kirchen sowie die auf Weltebene mit den ortho
doxen, vorchalkedonischen, anglikanischen, lutherischen, reformierten, methodistis- 
chen Kirchen sowie mit den Jüngern Christi und den Angehörigen der Pfingstbe- 
wegung geführten bilateralen Dialoge. Abschliessend wird die Zusammenarbeit mit 
den nichtrömisch-katholischen Bibelgesellschaften und der Dialog mit dem Judais
mus kurz erwähnt.

Uebers. Antoni Patyna
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M E T O D Y Z M

Jubileusze mają zdolność przybliżania jubilata jego otoczeniu. Rok 1984 jest ju
bileuszowy dla Kościoła Metodystycznego jako tworu eklezjalnego. Przed dwustu 
laty dotychczasowy ruch metodystów przerodził się w Kościół Metodystyczny, a sta
ło się to podczas obrad „Konferencji Gwiazdkowej" w Baltimore, Maryland, która 
rozpoczęła się w dzień wigilijny 1784 roku.

Po dwustu latach obradująca w tym mieście, pod hasłem: „Służyć Bogu całym ży
ciem", tegoroczna Konferencja Generalna wyznaczyła na najbliższe czterolecie — 
bo z taką częstotliwością zjeżdżają się delegaci Kościołów metodystycznych całego 
niemal świata — trzy główne, wynikające z siebie kolejno, myśli: „Claiming the 
past — Celebrating the present — Challenging the future". Debaty baltimorskie 
wykazały słuszność powyższych wezwań. Wszak żyje Kościół dzięki źródłom wiary 
przekazanymi w interpretacji poprzedników, które przyjmuje pełen wdzięczności. 
„Święcąc współczesność" z radością pragnie Kościół wykonywać swe aktualne zada
nia dając świadectwo światu. Natomiast myśl o przyszłości, tej bliższej i tej escha
tologicznej, pozwala prognozować pracę Kościoła w wymiarze danego nam czasu 
i zwiastować tę przyszłość również przez konkretne znaki miłości bliźniego.

Niech więc ta garść informacji zbliży jubilata o imieniu metodyzm czytelnikom 
„Studiów i Dokumentów Ekumenicznych". I.

I. Z DZIEJÓW METODYZMU

1. Jan Wesley — środowisko, dzieciństwo, młodość

Osobowość reformatora czy organizatora wywiera zawsze jakiś wpływ 
na jego dzieło. Wpływ ten, w większym czy mniejszym stopniu, trwa dłu
żej niż życie samego człowieka, ślady tej osobowości po stuleciach są 
jeszcze świeże, namacalne. I tak jest w metodyzmie, po dwóch wiekach 
duch J a n a  W e s l e y  a, anglikańskiego duchownego, wychowanka, 
a później nauczyciela szacownego Oksfordzkiego Uniwersytetu, żarliwe
go głosiciela praw ewangelicznych, piewcy bezgranicznej Bożej miłości, 
a wreszcie organizatora ruchu zwanego metodyzmem, jest wśród tych, 
którzy dziś w dziesiątkach krajów przyznają się do wesleyańskiego, me
todystycznego dziedzictwa.

Współcześnie pisane uwagi o historii metodyzmu w żadnym wypadku 
nie powinny stać się pretekstem do tworzenia panegiryku na cześć, 
choćby najbardziej zasłużonego człowieka, ale też nie mogą pominąć tego 
piętna, jakie wycisnął na każdym z dotychczasowych pokoleń swych 
duchowych spadkobierców. Nie da się mówić o dziejach ruchu meto-
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dystycznego i Kościoła metody stycznego bez umieszczenia w jego tle 
postaci Wesleya.

17 czerwca 1703 roku w Epworth, położonym wśród wilgotnych łąk 
wschodniej Anglii w hrabstwie Lincolnshire, przyszedł na świat Jan 
Wesley, syn Samuela Wesleya — duchownego Kościoła Anglii i Zuzanny 
z domu Annesley. Oboje rodzice byli właściwie anglikanami zupełnie 
świeżej daty, pochodzącymi z rodzin o poglądach i tradycjach purytań- 
skich. Elementy purytańskiej pobożności i wywodzącego się z niej stylu 
życia wyniósł Jan, jako trwałe dziedzictwo rodzicielskiego domu, w któ
rym matka wywierała przemożny wpływ na wychowanie, rozwój du
chowy i intelektualny kilkunaściorga potomstwa. Pani Zuzanna, kobieta 
o wrodzonej inteligencji i głębokiej kulturze, dobrze wykształcona, była 
zarazem osobą praktyczną i trzeźwo myślącą. Ojciec, trochę poeta, twór
ca niedocenionych dzieł teologicznych, miał niezbyt łatwe usposobienie, 
co powodowało liczne konflikty z parafianami. Skutkiem jednego z nich 
było umyślne podpalenie plebanii epworthskiej pewnej zimowej nocy 
1709 roku, niespełna sześcioletni Jan został w ostatniej chwili wyniesio
ny z płonącego budynku. To wydarzenie utrwaliło się w pamięci dziecka; 
po latach będzie je wspominać, jako wyraz cudownej woli Bożej i uważać 
się według tekstu prorockiego za głownię wyrwaną z ognia (Za 3 : 2).

Edukacja religijna i ogólna odbywa się w domu pod czujnym okiem 
troskiwej matki, poświęcającej się bez reszty kierowaniu życiem rodzin
nym. Dzięki jej pedagogicznej intuicji i niewątpliwemu talentowi dy
daktycznemu, a zwłaszcza katechetycznemu, dzieci były doskonale przy
gotowane do dalszej nauki, którą starsze z nich miały pobierać już poza 
domem. Jan w latach 1714—1719 był uczniem renomowanej londyńskiej 
szkoły Charterhouse, później słuchaczem wykładów z języków starożyt
nych, literatury klasycznej i teologii w Christ Church College — znako
mitego Uniwersytetu w Oxfordzie. Tam też studiował jego o pięć lat 
młodszy brat Karol, późniejszy współpracownik w dziele przebudzenia 
religijnego, poeta, twórca ogromnej ilości hymnów kościelnych, do dziś 
znajdujących swe stałe miejsce w śpiewnikach metodystycznych całego 
świata.

Pod koniec studiów, odbywanych w latach 1720—1725, młody Jan 
podjął, za przykładem ojca, decyzję poświęcenia się służbie duchownej 
w macierzystym Kościele Anglii. Anglikańskim duchownym pozostał, po
dobnie jak i jego brat Karol, aż do śmierci. 19 września 1725 r. przyjął 
z rąk biskupa Pottera święcenia diakonatu i jeszcze jesienią tegoż roku 
wygłosił swe pierwsze kazanie-w wiejskim kościele w South Leigh i w 
rodzinnym Epworth.

W marcu następnego roku uzyskał stanowisko i tytuł fellow (wykła- 
dowck) w Lincoln College w Oxfordzie, podejmując tamże pracę dydak
tyczną. Latem pomaga swemu ojcu w parafii w Epworth, w tym czasie 
rozpoczyna twórczość poetycką i hymnologiczną, działalności literackiej 
będzie wierny po kres swoich dni. Jesienią wraca do Oxfordu i tam pro
wadzi nauczanie greki biblijnej i logiki. Po przedstawieniu i obronie 
trzech łacińskich dysertacji filozoficznych i historycznych uzyskuje tytuł 
magistra nauk wyzwolonych.

W kolejnych latach 1727—1729 zdobywa dalsze doświadczenia dusz
pasterskie pracując u boku schorowanego ojca, w okresie wikariatu mło
dy duchowny poznał wszelkie bolączki przeciętnej angielskiej parafii. 
W tym czasie otrzymuje w Oxfordzie drugie święcenia duchowne, była 
to ordynacja na prezbitera.
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W listopadzie 1729 roku wikariat został przerwany koniecznością 
powrotu do Oxfordu, do pracy w v Lincoln College. Tym razem pobyt 
w szacownych murach uniwersyteckich miał trwać sześć lat. Owe lata, 
to nie tylko praca dydaktyczna, ale też pierwsze próby udoskonalenia 
swego życia, wzrost pobożności wewnętrznej i zewnętrznej, praca nad 
sobą w duchu rygoryzmu religijnego. Jan Wesley nie jest sam. To
warzyszy mu w tych przedsięwzięciach brat Karol oraz dwaj inni młodzi 
ludzie, grupka rozrasta się z czasem do piętnastu osób zrzeszonych w tzw. 
Klubie Świętym (The Holy Club). Od skrupulatnego, metodycznie ure
gulowanego trybu życia i wypełniania wszelkich możliwych praktyk re
ligijnych, zostali ci dziwni ludzie nazwani przez niechętne im otoczenie 
m e t o d y s t a m i .  W gronie tym panowały skłonności do ascezy, rytua- 
lizmu i mistycyzmu, poświęcano się też działalności filantropijnej. Jan 
Wesley otrzymał pogardliwe miano „kuratora klubu świętych”. W 1731 
roku zwołano zebranie uniwersyteokie wymierzone przeciw metodystom, 
a w następnym roku rozpoczęła się polemika prasowa na temat meto- 
dyzmu. Część prasy angielskiej występuje napastliwie z fałszywymi os
karżeniami przeciw Wesleyowi i jego przyjaciołom z świątobliwej grupy. 
Czas tych pierwszych zewnętrznych niepokojów, które były niczym w po
równaniu z tym, co miało nastąpić w latach czterdziestych, przyniósł Ja
nowi nową przyjaźń z londyńskim teologiem Williamem Lawę. Wspólna 
fascynacja dziełami niemieckich i francuskich mistyków dość skutecznie, 
ale na szczęście na krótko, przesłoniła ewangeliczną, prostą naukę Je
zusa. Z czasem, w porę, mistyczny kierunek porzucono.

Rok 1733 przynosi pierwszą publikację Jana Wesleya „Zbiór modlitw 
na każdy dzień tygodnia”. Część następnego roku spędzają bracia, Jan 
i Karol na konnych podróżach po Anglii, wygłaszając po drodze liczne 
kazania w kościołach leżących na szlaku tej wędrówki. W 1734 r. na
stąpił druk pierwszego kazania. W późniejszych latach Wesley opracuje 
i wyda drukiem wiele swych budujących kazań.

W 1735 roku następują dwa inne ważne wydarzenia: pozyskanie do 
grona pierwszych metodystów wybitnego kaznodziei J e r z e g o  W h i t e -  
f i e l d  a (ur. 16 grudnia 1714 r. w Gloucester), który stał się serdecznym 
przyjacielem, lecz później równolegle z tym, zaciętym teologicznym prze
ciwnikiem Jana głoszącym nauki o podwójnej predestynacji, wbrew We- 
sleyowemu zwiastowaniu uniwersalizmu Łaski Bożej; drugie to śmierć 
Samuela Wesleya 25 kwietnia w Epworth. Jedna z jego ostatnich wypo
wiedzi skierowanych do syna, brzmiała: Świadectwo wewnętrzne — oto 
niezbity dowód chrystianizmu. Te słowa ojca reformatora będą często 
cytowane w teologii metodyzmu, choć wypowiedział je człowiek nie zwią
zany z ruchem, który dopiero miał powstać za kilka lat. Bo meto- 
dyzm oxfordzkiego klubu musiał przejść radykalną przemianę postaw 
wobec Boga i świata, by stać się tym metodyzmem, który trwa do dziś.

14 października 1735 r. bracia Wesleyowie w towarzystwie swych przy
jaciół, Beniamina Inghama i Karola Delamotte podejmują wyprawę do 
angielskich kolonii w Ameryce Płn. Na statku, podczas prawie cztero
miesięcznej podróży mają codzienny, duchowo budujący kontakt z 26 
osobami, należącymi do społeczności o charakterze pietystycznym, a mia
nowicie z braćmi morawskimi (hermhuci). W porcie Savannah na wy
brzeżu brytyjskiej kolonii Georgia zstępują na ziemię amerykańską, by 
pracować prawie dwa lata jako misjonarze. Reprezentują nadal styl by
cia wyniesiony z „Klubu Świętych”, a więc rygoryzm moralny i doktry
nalny, hołdowanie rytualizmowi i sakramentalizmowi. Podejmują nieu
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dane próby ewangelizowania Indian, a Jan Wesley odprawia nabożeństwa 
i głosi kazania po niemiecku, francusku i włosku dla emigrantów. W Ge
orgii następuje dalsze zbliżenie do braci morawskich, szczególny wpływ 
wywiera na Jana Wesleya i towarzyszy, pobożność ich pastora Augusta 
Spangenberga. Narastające konflikty z otoczeniem przyspieszają decyzję 
powrotu do kraju, który następuje na przełomie lat 1737/38. Na statku 
Jan przeżywa dalsze rozterki, w tym stanie ducha kończy pierwszy etap 
swego bogatego życia.

2. Nawrócenie Jana Wesleya, początki metodyzmu

W kilka dni po przybyciu do brzegów ojczystej wyspy, Jan poznaje 
P i o t r a  B o e h l e r a ,  pastora braci morawskich. Od tego, jak pisze, 
„pamiętnego dnia” lutowego 1738 r. następują dalsze codzienne spotka
nia przyszłego organizatora metodyzmu z kolejnym przedstawicielem już 
istniejącego, duchowo pokrewnego kierunku kościelnego. Podczas odby
wanych wspólnie studiów Nowego Testamentu i gorących nad nim dys
kusji następuje stopniowa, duchowa przemiana u już 35-letniego duchow
nego anglikańskiego. Gdy w maju tego roku powstaje w Londynie Sto
warzyszenie Fetter Lane, zwane tak od nazwy kaplicy — miejsca zebrań, 
Jan Wesley jest jednym z gorliwych uczestników tych spotkań, których 
celem jest wspólne budowanie się członków w duchu pietystycznym 
i pielęgnowanie modlitwy.

Nadszedł wreszcie dzień zwrotny, ale nie zamykający duchowego roz
woju Wesleya, dzień 24 maja 1738 r., rozpoczęty poranną medytacją 
nad tekstami biblijnymi z II Listu Piotra 1, 4 i Psalmu 130. Wieczorne 
zgromadzenie braci morawskich przy Aldersgate Street poświęcono czy
taniu przedmowy Marcina Lutra do Pawiowego Listu do Rzymian. W 
trakcie tej lektury o darze mocy zwycięstwa nad grzechem i śmiercią 
w Jezusie Chrystusie, Jan Wesley przeżywa głęboką przemianę wewnę
trzną, nawrócenie, które nazywa potem „dziwnym rozgrzaniem serca” 
i to sformułowanie weszło na stałe do metodystycznego słownictwa. Kil
kanaście dni później, już w Oxfordzie, wygłasza pierwsze programowe, 
pełne ewangelicznych treści kazanie wynikające z doświadczeń duchowe
go przebudzenia, na tekst: Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wia
rę (Efez. 2 : 8).

W lecie odbywa Jan Wesley podróż do ośrodków braci morawskich 
w Holandii i Niemczech, pragnąc poznać bliżej środowisko i pracę ewan
gelizacyjną tych, którzy skierowali go na drogę wiary biblijnej i wśród 
których dane mu było doznać przebudzenia duchowego. W pobliżu Frank
furtu nad Menem odbywa spotkanie z innym wybitnym przedstawicielem 
piety stycznych tendencji przebudzeniowych w skostniałym chrześcijań
stwie XVIII-wiecznej Europy, hr. M i k o ł a j e m  L u d w i k i e m  Z i n- 
z e n d o r f e m ,  fundatorem Herrnhutu, centrum odnowionej Jednoty 
Braterskiej. Tam, na Górne Łużyce, przyjeżdża Wesley, aby utwierdzić się 
w żywej wierze. Jesienią wraca do ojczyzny i poświęca się pracy ewange
lizacyjnej.

Nowy Rok 1739 grupa przebudzonych duchowo wita wspólnymi modła
mi w kaplicy Fetter Lane, bracia Wesleyowie i ich towarzysze podejmują 
decyzję poświęcenia się działaniom ewangelizacyjnym wśród spogania- 
łych rodaków. Jan Wesley wygłasza serię kazań ewangelizacyjno-prze- 
budzeniowych w Londynie i na prowincji, ale coraz więcej jego angli
kańskich kolegów odmawia mu prawa wstępu na ambonę w swych koś
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ciołach. W tym samym czasie Jerzy Whitefield rozpoczyna pracę misyj
ną w opuszczonym przez duchowieństwo anglikańskie osiedlu górniczym 
Kingswood koło Bristolu, potem w samym Bristolu. Pole pracy jest tak 
chłonne, że trzeba mu udzielić pomocy. Jan Wesley nie odmawia. Na łące 
pod Bristolem wygłasza swe pierwsze ze słynnych kazań pod gołym nie
bem do około trzech tysięcy wdzięcznych słuchaczy. Dwa dni później 
4 kwietnia, zakłada w Bristolu pierwsze stowarzyszenie wzajemnego do
skonalenia się. Był to pierwowzór i zarazem zaczątek przyszłych ,,klas 
metodystycznych”, z których rozwinęły się zbory. W miesiąc potem, 12 
maja, kładzie kamień węgielny pod budowę pierwszej kaplicy metodys- 
tycznej na świecie, tam właśnie, w Bristolu, przemysłowym i portowym 
mieście południowo-zachodniej Anglii.

Rok 1739 był wielce znaczący dla powstawania grup ludzkich będących 
pod wpływem misyjnej i duszpasterskiej pracy braci Wesleyów oraz gro
na nawróconych przyjaciół, jak też dla rozszerzania terenu ich działal
ności. Wesley buduje szkołę w Kingswood, pierwszą z ogromnej ilości 
placówek oświatowych i wychowawczych różnego szczebla, od przed
szkoli po uniwersytety, jakie do dziś prowadzi Kościół metodystyczny na 
wszystkich kontynentach. Wspomniana szkoła jest również ośrodkiem 
zwiastowania Słowa Bożego, pod jego wpływem obserwuje się radykalną 
przemianę życia i obyczajów mieszkańców osady, dalekich dotąd od wia
ry, a nawet i od cywilizacji.

Po bristolskich sukcesach, wraca Wesley do Londynu i tam kupuje 
starą, zrujnowaną ludwisarnię z przeznaczeniem na pierwszą kaplicę me
todystów w stolicy. Znów odbywa konno wielomilowe wędrówki z Biblią 
w ręku i Słowem Ewangelii na ustach, wygłasza po 4—5 przemówień 
dziennie, duszpasterzuje opuszczonymi przez urzędowy Kościół Anglii, 
a złaknionym pociechy biblijnej, od świtu do późnych godzin nocnych. 
Jego porywające kazania gromadzą tłumy słuchaczy, jednorazowo nawet 
do 20 tysięcy, a wygłaszane są z konieczności poza murami kościołów, 
bo narasta niechęć, wielokroć przeradzająca się w otwartą nienawiść, 
anglikańskich proboszczów wobec kaznodziejstwa wesleyańskiego. A ono 
porusza serca ludzkie. Następują gwałtowne reakcje tłumów na głoszo
ne z mocą wezwania do opamiętania się i zmiany życia. Tak dzieje się 
w Bristolu i okolicy, również w Londynie. Formy oddziaływania meto
dystów, którzy są nadal członkami Kościoła Anglii, a ich kaznodzieje 
ciągle duchownymi anglikańskimi, budzą sprzeciw biskupów i niższego 
duchowieństwa tego Koścfoła. Już w 1739 r. pojawiają się pierwsze bro
szury oraz liczne artykuły w czasopismach, atakujące ostro ewangeli
zacyjną działalność Wesleya i jego współpracowników. Karol został wez
wany do arcybiskupa Canterbury, Jan do biskupa Bristolu, przed którym 
wypowiedział znamienne słowa, porównywane do wypowiedzi Lutra: 
Tu stoją, nie mogą inaczej, a brzmiały one tak: Cały śyoiat uważam za 
moją parafią, a moim prawem i obowiązkiem jest głoszenie dobrej no
winy zbawienia każdemu, kto zechce mnie słuchać.

3. Idźcie w świat

Powyższe słowa są tytułem znanej w kręgach wolnokościelnych całego 
świata pieśni ewangelizacyjnej. Metodyści w Polsce śpiewają ją trady
cyjnie na zakończenie Konferencji Dorocznej. To hasło przyświecało 
pierwszym współwyznawcom za czasów Wesleya i przez ponad dwieście 
lat towarzyszyło metodystom poszerzającym zakres geograficzny swego
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oddziaływania. Jeszcze w 1739 r. przebudzenie metodystyczne stało się 
znane w całej południowej Anglii, z głównymi ośrodkami w Londynie 
i Bristolu oraz w Walii, z centrum w Cardiff.

Lata czterdzieste przynoszą nieustanne podróże czołowych kaznodziejów 
ruchu do północnej Angin, w rejon Newcastle i Leeds, do Angli środ
kowej. {Birmingham i okolice) oraz na Półwysep Kornwalijski. Koniec lat 
czterdziestych XVIII wieku to początek misyjnych sukcesów w Irlandii, 
a początek pięćdziesiątych poświęcony został, tym razem na mało sku
teczne ewangelizowanie Szkocji. Lata sześćdziesiąte to ponowne przekro
czenie Oceanu i rozpoczęcie regularnej pracy stowarzyszeń metodystycz- 
nych w Nowym Jorku, skąd posuwano się dalej do sąsiednich kolonii, 
takich jak Maryland, Wirginia, Pensylwania. Pierwszą kaplicę wybudo
wano w Nowym Jorku w 1768 roku, podobną w stanie Tennessee w 
1786 r., docierali też z biegiem czasu dalej na zachód i południe, nie brak
ło też metodystycznych kaznodziei w pierwszych pionierskich grupach 
zdobywców „Dzikiego Zachodu”. I tu, podobnie jak wcześniej w Anglii, 
uprawiali kaznodziejstwo otwartej przestrzeni. Jechali konno i wozami, 
szli tam, gdzie zawędrowali pionierzy, spali na siodle lub w prymityw
nych szałasach. Tryb organizowania się był dość schematyczny: przemó
wienia ewangelizacyjne rozgrzewały serca i łamały wielu opornych na 
działanie łaski. W niewielkich grupach, tzw. klasach, gromadzili się ci, 
którzy upamiętali się i skierowali na drogi nowego, odrodzonego życia. 
Klasy, jako komórki samodoskonalenia się członków, łączono w większe 
stowarzyszenia, przekształcające się stopniowo w zbory, które z czasem 
budowały własne świątynie, a były to przeważnie dość skromne kaplice, 
i w ten sposób rozwijała się regularna sieć parafialna ujęta w karby sys
temu konferencyjnego. W ten metodyczny, prosty sposób realizowali me
todyści XVIII i XIX wieku hasło: „Idźcie w świat Oczywiście, nie
odbywało się to bezboleśnie i to nawet w dosłownym tego słowa znacze
niu, bo zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich duchowieństwo anglikańskie 
i środowiska zeświecczone, zagrożone w swym stanie posiadania i dość 
gnuśnym bycie, czuły się w obowiązku wystąpić i to nie przebierając w 
środkach, przeciw ludziom, którzy chcieli więcej i lepiej w dziedzinie 
ducha, etyki życia codziennego, spraw kościelnych. Poleciał nie jeden 
kamień i rozbił niejedną głowę krnąbrnego metodysty, lała się krew, 
nie brakło rannych, innych wleczono przed oblicze sędziego pokoju, pa
lono i niszczono dobytek, nie oszczędzano dobrego imienia Jana Wesleya.

Żadna przeszkoda nie zatrzymała ludzi pewnych słuszności sprawy Bo
żej, której czuli się heroldami. Czują się mocni, ufni w pomoc z niebios, 
a także liczą na pomocną, braterską dłoń i serce. Kontakt i współdzia
łanie braci we wierze zapewniał rozwijający się system koneksjonalis- 
tyczmy, dzięki któremu nikt nie był sam. Pracujący wśród pionierów 
prerii amerykańskiej, tak jak wśród zabiedzonych górników walijskich, 
pastor i jego zbór byli włączeni w życie konferencyjne nie tylko lokal
ne, ale i nadrzędnej Konferencji Dorocznej. Ona to wskazuje miejsca 
pracy kaznodziejom i przyjmuje ich sprawozdania, łączy pola pracy i wę
drowne szlaki w logiczną całość. Zaczątki Konferencji Dorocznych sięga
ją w Anglii 1744 roku, w Ameryce 1773 roku. Uniezależnienie się od Ko
rony Brytyjskiej dotychczasowych kolonii w Ameryce, spowodowało ko
nieczność stworzenia samodzielnej organizacji kościelnej dla Stanów 
Zjednoczonych, co nastąpiło podczas tzw. Konferencji Gwiazdkowej (24 
grudnia 1784 — 3 stycznia 1785) w Baltimore. Stało się to za zgodą i za
chętą organizatora metodyzmu. Sędziwy Wesley skraca Artykuły Wiary
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Kościoła Anglikańskiego z 39 do 24 paragrafów i te przekazuje jako dok
trynalne wytyczne młodemu Kościołowi za Atlantykiem. Podobnie stało 
się z „Sunday Service” porządkiem nabożeństwa skróconego z rozbudo
wanej liturgii anglikańskiej i dostosowanego do potrzeb amerykańskich 
metodystów.

Niewiele lat pozostało już do przeżycia twórcy metodyzmu. Sytego dni, 
świadomego celu swego życia, jakim było głoszenie świętości życia w du
chu Pisma Świętego przez wszystkie kraje świata i skutku tego: animo
wania ruchu, przetworzonego w Kościół Metodystyczny, odwołał Pan 
z tej ziemi 2 marca 1791 roku, w patriarchalnym 88 roku życia. Stało 
się to w Londynie, gdzie spędził wiele lat swego pracowitego istnienia. 
Kilka lat potem brytyjski metodyzm ostatecznie ukonstytuował się jako 
osobny, odłączony od anglikańskiej organizacji, wolny Kościół (1797). 
W Ameryce tymczasem zaczyna przewodzić desygnowany jeszcze przez 
Wesleya w 1784 r. generalny superintendent (biskup) F r a n c i s  A s b u -  
r y  (1745—1816). Przybył on do Ameryki w r. 1771 i zasłynął jako „Pro
rok dalekiego szlaku” przemierzający niezmordowanie konno wschod
nie wybrzeże i Appalachy. Był nie tylko kaznodzieją i biskupem, czk>- 
wiekiem skromnym i oddanym bez reszty sprawie misji, ale też twór
cą wyda winiet w, college'ów, szkół teologicznych, założycielem pierwszej 
szkoły niedzielnej w Ameryce. Do dziś pozostały miejscowości, ulice, 
kościoły nazwane jego imieniem. O tym, jak był znany, świadczyć może 
anegdota mówiąca o tym, że poczta doręczyła mu list zaopatrzony jedynie 
w słowa: Biskup Francis Asbury, America (...) nadanego w Anglii.

Równocześnie działał wśród niemieckich emigrantów w Ameryce J a 
c o b  A l b r i g h t  (1759—1808) tworzący w duchu wesleyańskim nie
mieckojęzyczną Społeczność Ewangeliczną (Evangelical Association, Evan
gelische Gemeinschaft), która istniała równolegle z metodyzmem w 
1946 r. utworzyła ona imię z Kościołem Zjednoczonych Braci w Chrys
tusie pod nazwą Ewangeliczny Kościół Zjednoczonych Braci (Evangelical 
.United Brethren Church, w skrócie EUE Church; w 1968 r. Kościół ten 
połączył się z metodystami na Konferencji Generalnej w Dallas, Texsas. 
Utworzono wówczas nowy, wywodzący się z tradycji obu dotychczaso
wych Kościołów, Z j e d n o c z o n y  K o ś c i ó ł  M e t o d y s t y c z n y  
(United Methodist Church, skrót UMC). Była to, jak dotąd, ostatnia 
wielka unia wewnątrz metodyzmu. Były też wcześniejsze, wśród nich 
najważniejsza w 1939 r. pomiędzy trzema starymi, dużymi organizacja
mi kościelnymi: Episkopalnym Kościołem Metodystycznym, Południowym 
Episkopalnym Kościołem Metodystycznym, z którego wywodzi się meto
dyzm w Polsce, Czechosłowacji i Belgii oraz Protestanckim Kościołem 
Metodystycznym. Konferencja jednocząca odbyła się w Kansas City, 
Missouri 10 maja 1939 roku. Unia ta była o tyle ważna, że połączyły się 
wówczas Kościoły o około stuletniej tradycji, co jak na dość młody me
todyzm stanowiło znaczny bagaż vftasnej odrębności i doświadczeń. Pro
testancki Kościół Metodystyczny istniał od 1828 r., a głównym powodem 
wyodrębnienia się był problem udziału świeckich osób w zarządzaniu 
Kościołem. Drugi rozdźwięk nastąpił w 1844 r. na skutek różnego sto
sunku do niewolnictwa, co z kolei miało uwarunkowania tak geograficz
ne, jak i zakorzenione w ludzkiej mentalności. Od tego czasu istniały dwa 
wielkie, odrębne Epiśkopalne Kościoły Metodystyczne, na Południu i na 
Północy Stanów Zjednoczonych.

Stopniowo rozszerzał się metodyzm na inne kraje. W Australii poja
wił się on w swej brytyjskiej odmianie w 1815 roku. W Niemczech roz
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począł działalność w 1849 r., jako Episkopalny Kościół Metodystyczny, 
a w rok później jako Społeczność Ewangeliczna. Oba te nurty metodyz- 
mu istniały tam równolegle do konferencji połączeniowej w Dreźnie w 
dniach 18—23 maja 1968 r., kiedy utworzono na zasadzie pełnej unii in
tegracyjnej Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. Ta nowa nazwa, w pe
wnym sensie nazwa nowego Kościoła, przyjęła się we wszystkich kra
jach Europy Zachodniej, gdzie dotąd pracowały obok siebie Kościoły 
Metodystyczne i Społeczność Ewangeliczna.

W Europie Środkowej metodyzm dotarł do poszczególnych krajów dosyć 
późno. W Austrii pojawił się pierwszy metodystyczny kaznodzieja w 1870 
roku, ale pierwsze publiczne nabożeństwo odbyło się dopiero pięć lat póź
niej. Praca między Czechami i Słowakami mieszkającymi w Wiedniu ma 
swój początek w 1896 r., ale na terenie Czechosłowacji rozwinęła się po 
I wojnie światowej. W Bacżce, regionie leżącym między Dunajem a Cisą, 
w dzisiejszej Jugosławii, metodyści zaczęli zwiastować Ewangelię od 
1898 r. Na Węgrzech (Budapeszt) od 1905/ roku.

Na ziemiach polskich metodyzm był znany w zaborze pruskim już w 
końcu XIX wieku, głównie na Pomorzu (Gdańsk, Grudziądz, Chodzież) 
i na Śląsku (Wrocław), jak też docierały pewne jego wpływy na Śląsk 
Cieszyński, wchodzący do zakończenia I wojny światowej w skład mo
narchii austro-węgierskiej. Lecz dopiero od lat 1920/21, od przybycia do 
wyzwolonej, ale zrujnowanej i zabiedzonej Polski, metody stycznej Misji 
Amerykańskiej liczy się czas polskiego metodyzmu.

II. ZAŁOŻENIA DOKTRYNALNE METODYZMU

Przechodząc do zapoznania czytelników z podstawowymi zasadami dok
trynalnymi obowiązującymi w Kościele Metodystycznym, stajemy przed 
problemem: metodyzm a dogmat, metodyzm a doktryna.

Zwykło się uważać metodyzm za chrześcijaństwo bezdogmatyczne, a 
jego stosunek do doktryn jako obojętny. Jest w tym nieco prawdy, ale 
jeszcze więcej nieznajomości rzeczy i prób upraszczania aż do absurdu. 
Być .może, winna jest tu myśl zawarta w cytacie z szeroko znanej w pol
skich kręgach metodystów książki G. T. R o w e  „Istota metodyzmu”: Za
sadą jednoczącą w metodyzmie jest przekonanie, że ważniejsze od dog
matów są doznania religijne, które prowadzą do społeczności z Bogiem (...) 
Metodyzm opiera się na doktrynie religii w sercu (...) Najcharakterys- 
tyczniejszą cechą metodyzmu jest to, że nie ma doktryn na własny 
użytek.

Są to słowa bez wątpienia słuszne. Nikt nie może negować wagi spo
łeczności z Bogiem, jako bliskiego i zarazem ostatecznego celu człowieka 
wierzącego, religia w sercu jest ku temu bezpośrednią drogą. Tego trzy
ma się od początku metodyzm, tak jak trzyma się wszystkich podstawo
wych doktryn chrześcijańskich wynikających wprost z Pisma świętego. 
Dlatego nie musiał tworzyć swych własnych, odrębnych od ogółu chrześ
cijaństwa nauk doktrynalnych. Wystarczy, że przejął całą biblijną, a za
tem starokościelną spuściznę doktrynalną.

Pamiętać przy tym należy, iż powstanie ruchu metodystycznego w żad
nym wypadku nie było wynikiem protestu przeciw nauce macierzystego 
Kościoła Anglii, a tylko przeciwko jego skostniałym schematom praktyki 
życia kościelnego, przeciw zobojętnieniu wobec Boga i ludzi. Chciał więc 
metodyzm widzieć nowego, odrodzonego, gorliwego dla Bożej sprawy 
człowieka, nie zaś „pozornego chrześcijanina” — słowa wzięte z tytułu
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jednego ze znanych kazań Jana Wesleya. Metodyzm jest ruchem (Koś
ciołem) poreformacyjnym, wyrosłym na glebie Kościoła już oczyszczo
nego przez Reformację XVI wieku z balastu późniejszych niebiblijnych 
doktryn. Zasada Ecclesia semper reformanda nie znalazła w anglikaniz- 
mie zastosowania. Dlatego zrodził się metodyzm jako ruch wewnątrzkoś- 
cielny, który w dwieście lat po zreformowaniu Kościołów Anglii, chciał 
zreformować go znowu pod względem ożywienia duchowego i bardziej 
biblijnej pobożności. Nie doktryna, a postawa miała tu być zmieniona. 
Historia wskazuje dowodnie, jak próby reformowania od wewnątrz in
stytucji Kościoła kończą się zwykle na zewnątrz i to na ogół wbrew woli 
reformatora. Exemplum: Luter i Wesley.

Metodyzm, chociaż narodził się późno, należy jednak w pełni do spad
kobierców Reformacji, jest społecznością wiary o zasadach protestanckich, 
chce się powiedzieć ogólnoprotestanckich, gdyż odrzucając skrajne dok
tryny, próbuje w sposób eklektyczny odszukać jądro ewangelicznego 
chrześcijaństwa.

Normą wiary i życia chrześcijańskiego jest dlań Objawienie Boże za
warte w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu. Ta niepodwa
żalnie reformacyjna nauka o nadrzędności Pisma świętego, znana z ha
sła „Sola Scriptura”, jest przez Kościół Metodystyczny w pełni i od po
czątku respektowana. Znajduje ona swe uwypuklenie w V Artykule Wiary 
z roku 1784, artykule, który przed wyszczególnieniem kanonicznych ksiąg 
Pisma świętego, stwierdza: Pismo Święte zawiera wszystkie rzeczy nie
zbędne do zbawienia. Czego zaś w nim nie ma, ani nie może być dowie
dzione Pismem Świętym, nie może obowiązywać człowieka jako artykuł 
wiary ani nie może stanowić pożądanego, bądź nieodzownego warunku 
zbawienia.

Wesley nie był autorem ani powyższego, ani żadnego innego spośród 
Artykułów Wiary przejętych z anglikanizmu. Spełnił, przed usamodziel
nieniem się Kościoła w Ameryce po wyzwoleniu spod brytyjskiego kolo
nializmu, rolę redaktora ich skróconej wersji. Z ogólnej ilości 39 ponie
chał zamieszczenia w amerykańskim zestawie tych 15, które były kato- 
lizujące (sakramentalizm), kalwinizujące (predestynacja), związane z sys
temem szczególnego uprzywilejowania Kościoła państwowego oraz te, któ
re zdawały się nie uwzględniać prawa, jako obowiązującego czynnika w 
życiu moralnym chrześcijanina.

Przyjęto więc w Kościele Metodystycznym w Ameryce w 1784 r. i w 
jego wszystkich późniejszych formach organizacyjnych, aż po nowy (1968) 
Zjednoczony Kościół Metodystyczny z jego całoświatowymi ogniwami na
stępujące Artykuły Wiary:

I. O wierze w Trójcę Świętą: (...) w jednej Istocie Bóstwa są trzy 
Osoby jako jeden byt, równie wszechmocne i równie odwieczne — 
Ojciec, Syn i Duch Święty.

II. O Słowie czyli o Synu Bożym, który stał się człowiekiem: który 
umarł (...) aby pojednać Ojca z nami i aby stać się ofiarą nie tylko 
za grzech pierworodny, lecz także za wszystkie grzechy ludzkie.

III. O Zmartwychwstaniu Chrystusa.
IV. O Duchu Świętym, który pochodzi od Ojca i Syna, jest co do swej 

istoty, majestatu i chwały jednością z Ojcem i Synem, prawdzi
wym wiecznym Bogiem.

V. Pismo Święte wystarczającą podstawę do zbawienia.
VI. O Starym Testamencie: S t a r y  T e s t a m e n t  n i e  j e s t  p r z e c i w i e ń 

s t w e m  N o w e g o  ( .. .)  c h r z e ś c i j a n i n  n i e  m o ż e  u c h y l a ć  s i ę  o d  p o s l u -
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szeństwa przykazaniom moralnym, zawartym w Starym Testa
mencie.

VII. O grzechu pierworodnym: (...) Przez ten grzech człowiek oddalił 
się wielce od pierwotnej sprawiedliwości i popadł w swej naturze 
w nieustającą skłonność do zła.

VIII. O wolnej woli: (...) Łaska budzi w nas dobrą wolę, a Chrystus do
pomaga nam do spełniania dobrych uczynków, gdy tę dobrą wolę 
okażemy.

IX. O usprawiedliwieniu człowieka: Jedynie dzięki zasługom naszego 
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa możemy być uznani przed Bo
giem za sprawiedliwych, i to przez wiarę, a nie dzięki własnym 
uczynkom i zasługom (...).

X. O dobrych uczynkach: (...) nie mogą zmazać naszych grzechów (...) 
to jednak są one miłe Bogu (...) dzięki nim daje się poznać w oczy
wisty sposób żywa wiara, jak drzewo daje się poznać po owocach.

XI. O uczynkach nadobowiązkowych.
XII. O grzechach popełnianych po uzyskaniu usprawiedliwienia.

XIII. O Kościele: Widzialny Kościół Chrystusa jest zgromadzeniem lu
dzi wierzących, w którym głoszone jest czyste Słowo Boże i właś
ciwie udzielane są Sakramenty z zachowaniem obrządków zgod
nych z nakazami Chrystusa.

XIV. O czyśćcu: (...) nauka o czyśćcu, odpustach, kulcie i adorowaniu 
obrazów i relikwii oraz wzywaniu świętych jest (...) rzeczą nie po
twierdzoną w Piśmie świętym, sprzeczną ze Słowem Bożym.

XV. O posługiwaniu się w obrzędach językiem niezrozumiałym dla 
ludu.

XVI. O Sakramentach: (...) są wyrazem łaski i upodobania Bożego 
względem nas (...) Dwa są Sakramenty ustanowione w Ewangelii 
przez Chrystusa (...) Chrzest i Wieczerza Pańska (...).

XVII. O Chrzcie: (...) to znak odrodzenia i początku nowego życia. 
Chrzest małych dzieci powinien być zachowany w Kościele.

XVIII. O Wieczerzy Pańskiej: (...) chleb, który łamiemy, jest społecznoś
cią Ciała Chrystusowego, a kielich błogosławieństwa społecznością 
Krwi Pańskiej (...) Przeistoczenie nie może być udowodnione na 
podstawie Pisma Świętego (...) Udzielanie, przyjmowanie i spoży
wanie Ciała Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej dokonuje się w spo
sób nadprzyrodzony i duchowy (...) Tym, co sprawia, że przy
stępujący (...) przyjmuje i spożywa Ciało Chrystusa, jest wiara (...).

XIX. O Komunii świętej pod obiema postaciami.
XX. O spełnieniu ofiary Chrystusa na krzyżu: O/iara Chrystusa raz 

dokonana na krzyżu jest doskonałym odkupieniem, przebłaganiem 
i zadośćuczynieniem za wszystkie grzechy całego świata (...).

XXI. O małżeństwie duchownych: (...) jak wszystkim innym chrześci
janom tak i duchownym przysługuje prawo wstępować w zwią
zek małżeński (...).

XXII. O obrzędach i ceremoniach kościelnych: (...) nie muszą być wszę
dzie takie same, bądź ujednolicone (...) Zastrzega się jednak by 
nie było w nich sprzeczności ze Słowem Bożym (...).

XXIII. O sprawujących rządy w Stanach Zjednoczonych Ameryki (do
dany).

XXIV. Chrześcijanie a własność.
XXV. O składaniu przysięgi przez chrześcijan: (...) w o l n o  składać przy
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sięgę tylko w rzeczach sprawiedliwych, po należytej rozwadze 
i ściśle trzymając się prawdy.

Zestawienie tytułów oraz charakterystycznych fragmentów Artykułów 
Wiary pozwala na prześledzenie podstawowych, choć nie wszystkich dok
tryn Kościoła Metodystycznego. Nie ma wśród nich konstytutywnej dla 
nurtu przebudzeniowego idei upam iętnia — nawrócenia — odrodzenia — 
uświęcenia, której Wesley poświęcił swe nauczanie oraz przymierza czło
wieka wierzącego z Bogiem, co równie było mocno akcentowane w me- 
todystycznym myśleniu teologicznym.

Pomocą w zrozumieniu ducha metodyzmu i istoty jego dokrtyny są 
traktowane w sposób historyczny, lecz z pełną rewerencją dla autora, licz
ne pisma teologiczne Jana Wesleya. Do głównych należą:
1. Zasady Ogólne (General Rules) z myślą przewodnią: ,,kochaj Boga 

i bliźniego”;
2. Noty wyjaśniające do Nowego Testamentu (Notes on the New Tes

tament);
3. Kazania (Standard Sermons) jako wybór 44 lub 53 programowych 

mów;
4. Nabożeństwo Niedzielne (Sunday Service) jako Rytuał metodystyczny 

ze skróconą wersją nabożeństwa anglikańskiego, tu oddanego w as
pekcie doksologiczno-parenetycznym z zestawem Psalmów i przyjęty
mi Wyznaniami Wiary (Apostolicum, Niceanum, Athanasianum).

III. ZASADY ORGANIZACYJNE METODYZMU

Struktura k o n f e r e n c y j n a  i więzi polegające na k o n e k s j o -  
n a l i z m i e  są zasadniczymi Zrębami ustroju Kościoła Metodystycznego. 
Oba te pojęcia, zresztą wzajemnie z siebie wypływające, są podstawowe 
i niezbędne dla organizacji metodyzmu jako formy eklezjalnej i występu
ją na wszystkich szczeblach organizacyjnych, od najniższego do najwyż
szego, od zboru (kongregacji) czyli lokalnej społeczności członków Koś
cioła, po Konferencję Generalną, obejmującą płaszczyznę światową. Oba 
były już dla Jana Wesleya czymś oczywistym w jego organizowaniu, jak 
lubił mawiać, „ludzi zwanych metodystami”. Ów wesleyański system kon- 
ferencyjno-koneksjonälistyczny przetrwał do dziś i może być uznany ja
ko znamię organizacyjne metodyzmu.

Metodystyczne rozumienie terminu „konferencja” odbiega jednak częś
ciowo od ogólnie przyjętego. Nie chodzi tu bowiem o samo spotkanie kom
petentnych osób na określonej płaszczyźnie dla przedyskutowania podsta
wowych problemów, ale jest ona formą władzy demokratycznej, upraw
nioną i zdolną do podejmowania wiążących decyzji w ramach wyznaczo
nego przez Dyscyplinę Kościoła Metodystycznego zakresu.

Podstawową formą konferencji metodystycznej jest nie ta, która znaj
duje się na najniższym, lokalnym szczeblu struktury kościelnej, ani też 
nie ta, która jest najwyżej i zasięgiem swym obejmuje wszystkie konty
nenty, lecz znajdująca się między nimi K o n f e r e n c j a  D o r o c z n a .  
Obejmuje ona swą władzą jeden kraj, stan lub region, względnie ich częś
ci i spotyka się na zwyczajnej sesji raz w roku, w miejscu i terminie 
określonym przez poprzednią sesję. W warunkach europejskich Konfe
rencje Doroczne spełniają rolę najwyższego synodalnego zgromadzenia 
kościelnego danego kraju. Różnią się jednak od ewangelickich synodów 
krajowych czy katolickich synodów diecezjalnych nie tylko konsekwent
nie stosowanym określaniem się jako Konferencja, a nie Synod, lecz
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przede wszystkim swym specyficznym składem osobowym. Konferencja 
Doroczna ma swych stałych pełnych członków. Są to duchowni pozosta
jący w służbie czynnej, ordynowani przez Zgromadzenie Duchownych, są 
oni przyjmowani do pełnego członkostwa Konferencji, które ustaje z chwi
lą przejścia w stan spoczynku, z reguły dzieje się to po ukończeniu sie
demdziesiątego roku życia. Tak więc wszyscy ordynowani duchowni — 
diakoni i prezbiterzy — są bez wyjątku członkami właściwej im teryto
rialnie Konferencji Dorocznej, nie ma zatem w metodyzmie duchownych, 
którzy pozostawaliby poza powiązaniami konferencyjnymi. Biskupi nato
miast, służąc Konferencjom swoich obszarów biskupich, nie są członka
mi tychże Konferencji i to należy również do specyfiki organizacyjnej 
metodyzmu. Drugą część składu każdej Konferencji Dorocznej stanowią 
delegaci świeccy wybrani przez Konferencje Parafialne, reprezentujący 
przez rok swych zborowych wyborców. Z zasady wybiera się jednego 
delegata z każdej parafii niezależnie od jej liczebności, a ogólna liczba de
legatów na Konferencji jest równa liczbie wszystkich parafii. Delegaci 
świeccy i ewentualnie ich zastępcy są wybierani co roku. Każdy z du
chownych członków Konferencji i delegatów parafialnych dysponuje jed
nym głosem. Decyzje i uchwały konferencyjne zapadają w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością ^głosów, z wj^jątkiem wyborów dokonywa
nych przez Konferencję, które mają charakter tajny, jeśli choć jeden z 
uprawnionych do oddania głosu takich właśnie wyborów zażąda. Czeski 
teolog metodystyczny dr V i l e m  S c h n e e b e r g e r  prowadząc rozwa
żania na temat znaczenia Konferencji Dorocznej w Kościele, określił ją 
jako miejsce, w którym słucha się Boga i braci, wyraz koneksjonalizmu 
oraz symbol jedności kościelnej. Zadania tego organu są wielorakie, do 
głównych należy zaliczyć:
— przyjmowanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań osób duchownych 

i świeckich pełniących urzędowe kościelne funkcje;
— podejmowanie uchwał kształtujących życie Kościoła;
— rozpatrywanie sprawozdania budżetowego oraz zatwierdzanie preli

minarza budżetowego Kościoła;
— uchwalanie Statutu Kościoła, przepisów wewnętrznych i regulaminów;
— wybór ścisłego kierownictwa i Komisji Rewizyjnej Kościoła.

Poza Konferencją Doroczną istnieją inne, mające określone kompe
tencje i właściwości terytorialne. Lokalną i ponadlokalną społeczność re
prezentują odpowiednio Konferencja Parafialna i Konferencja Okręgowa, 
pierwsza z nich winna być zwoływana kwartalnie, druga może odbywać 
swe obrady raz w roku.

Konferencjami terytorialnie wyższego rzędu są te, które mają szerszy 
zasięg oddziaływania, a mianowicie regionalny, w szerokim znaczeniu te
go słowa oraz światowy. Należą tu Konferencje Jurysdykcyjne w Sta
nach Zjednoczonych i ich odpowiedniki poza kontynentem Ameryki Pół
nocnej, zwane Konferencjami Centralnymi. W skład każdej z nich wcho
dzi dokładnie określona liczba Konferencji Dorocznych, mających prawo 
wyboru i delegowania równej, również dokładnie określonej liczby przed
stawicieli duchownych i świeckich. Do zadań tych Konferencji należy 
obok ustalania wspólnych spraw dotyczących życia Kościoła na obszarze 
ich jurysdykcji, również wybór biskupa na okres sześciu lat, a po ich 
upływie na ponowną kadencję biskupią lub dożywotnio.

Konferencja Generalna ma zasięg światowy, ale zawsze odbywa się na 
terenie USA, oczywista ze względu na dominujący nad innymi krajami 
wysoki procent członków Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. Na
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nią również delegatów duchownych i świeckich w równej liczbie osób 
obu kategorii wybierają Konferencje Doroczne, z których każda, aczkol
wiek proporcjonalnie do swej liczebności, ma prawo do reprezentacji w naj
wyższym gremium Kościoła Metodystycznego, jakim jest Konferencja 
Generalna. Zwoływana jest na sesje zwyczajne co cztery lata, podobnie 
jak dwie poprzednie kategorie konferencji, i liczy od 600 do 1 000 dele
gatów uprawnionych do głosowania. Biorą w niej udział wszyscy biskupi 
Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, część z nich przewodniczy Kon
ferencji, jeden z nich w imieniu Rady Biskupów ZKM wygłasza orędzie 
do uczestników, a za ich pośrednictwem do wszystkich współbraci w wie
rze rozsianych po całym świecie, ale żaden z nich nie może głosować, 
gdyż to prawo jest zarezerwowane wyłącznie dla delegatów z Konferen
cji Dorocznych.

Ilustracją powyższego był przebieg ostatniej Konferencji Generalnej, 
której obrady toczyły się w dniach 1—11 maja 1984 r. w Baltimore, w 
stanie Maryland, mieście, które przed dwustu laty było miejscem naro
dzin organizacji Kościoła Metodystycznego na ziemi amerykańskiej. Kon
ferencja tegoroczna liczyła maksymalną dopuszczalną liczbę delegatów, 
tzn. 1 000 oraz drugie tyle zaproszonych gości, dziennikarzy oraz innych 
osób związanych z obradami. Ważne zadanie przekazania orędzia Rady 
Biskupów przypadło jednemu z jej wybitnych przedstawicieli, był nim 
tym razem bp W i l l i a m  R. C a n n o n .  W pierwszej części orędzia, 
zatytułowanej ,,Spojrzenie wstecz”, Rada Biskupów przypomina z okazji 
200-lecia o dwóch punktach ciężkości znanych metodystom od zarania 
działalności ich Kościoła, są nimi ewangelizacja i zaangażowanie społecz
ne. Dzięki nim Kościół Metodystyczny miał możność odegrać wiodącą rolę 
w zniesieniu niewolnictwa, reformie więziennictwa, zakładaniu urządzeń 
społecznych typu ośrodków x opieki nad dziećmi, zwłaszcza sierotami, ka
lekami, starcami, rozwoju oświaty i szkolnictwa, zwłaszcza wyższego, 
propagowaniu ruchu abstynenckiego. Orędzie przypomina o dwóch ten
dencjach kościelno-społecznych lat ostatnich: daleko posuniętej integracji 
rasowej społeczności metodystycznej i pełnym równouprawnieniu kobiet, 
czego dowodem jest otwarcie przed nimi drogi do pełnienia wszelkich 
urzędów i funkcji kościelnych i to, że metodyści mieli odwagę ordynować 
więcej kobiet-pastorów niż wszystkie inne wielkie Kościoły razem wzięte.

Wśród dzisiejszych zadań Kościoła biskupie orędzie widzi na pierw
szym planie troskę o zachowanie pokoju na świecie, m.in. przez nawoły
wanie do zniszczenia wszelkich zapasów broni atomowych, jak też do ogól
nego rozbrojenia. Dalej wymienia ono konieczność wzięcia odpowiedzial
ności za osoby pozbawione praw i w różny sposób upośledzone oraz 
stwierdza, że działania na rzecz ludzi i społeczeństw biednych oraz spra
wiedliwej gospodarki światowej muszą zająć poczesne miejsce w życiu 
metodystów. Niemniej jednak powiada się dalej, że zbawienie ma cha
rakter indywidualny, dotyczący zawsze jednostki ludzkiej, bo tylko po- 
jedynczy człowiek może być zbawiony, a nie instytucje, struktury spo
łeczne i formy rządów (...) w niebie nie będzie takiego czy innego pań
stwa istniejącego dziś na ziemi, a Kościół nie jest odbiciem obrazu tego 
świata, lecz odblaskiem niebios.

Orędzie zajmuje się również problematyką wewnątrzkościelną, służbą 
i misją, wskazując, że na wszelkich szczeblach i we wszystkich insty
tucjach kościelnych ewangelizacja, czyli całokształt zwiastowania Dobrej 
Nowiny, wyznaczać ma teorię i praktykę służby Kościoła.

W zakończeniu orędzia bp Cannon w imieniu wszystkich biskupów
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stwierdza: Ludzie nawróceni i odrodzeni stanowią środek poprawy spo
łeczeństwa, rękojmię sprawiedliwości, dobrą perspektywę i szczęście dla 
wszystkich — takie są więc zadania metodystów.

Ciekawe są pewne porównania Konferencji w Baltimore z roku 1784 
i 1984. W pierwszej uczestniczyło 60 kaznodziejów amerykańskich, przy
byłych konno i pieszo, z których jeden musiał pokonać w ciągu 20 dni 
konnej jazdy odległość 1 600 km, w drugiej wzięło udział 1 000 delegatów, 
pastorów i świeckich, przyjechali orni z 42 krajów, najdalszy wśród nich 
leży 17 000 km od Baltimore, ale przylot mógł być zrealizowany w prze
ciągu doby. W Konferencji przed dwustu laty nie uczestniczyła ani jedna 
kobieta, po dwu wiekach do Baltimore przyjechały delegatki w liczbie 
265, a więc ponad 1/4 ogółu uczestników to kobiety, w tym 40 kobiet-pa- 
storów. Ongiś było tylko dwóch biskupów, dr T h o m a s  C ok e i F r a n 
c i s  A s b u r y ,  dziś stawiło się 58 członków Rady Biskupów, z których 
14, czyli prawie 1/4, to biskupi spoza Stanów Zjednoczonych, z Konferen
cji Centralnych Europy, Afryki, Azji. Z nich po raz pierwszy w dziejach 
ZKM wyłoniono nie-Amerykanina na stanowisko przewodniczącego Rady 
Biskupów, w osobie bpa O le  B o r g e n a  ze Sztokholmu, który obejmu
je prezydowanie na lata 1985—86. Obok wymienionej liczby biskupów 
służby czynnej było w Baltimore wielu biskupów w stanie spoczynku. W 
roku 1784 wystarczyła jedna osoba do prowadzenia protokołu i dokumen
tacji konferencyjnej, w 1984 do dyspozycji stało 129 maszyn do pisania, 
a na materiały konferencyjne zużyto 20 ton papieru, co było konieczne 
chociażby z uwagi na 15 000 złożonych petycji przez komitety konferen
cyjne do rozważenia. Oszczędzimy sobie dalszych porównań, te ukazały 
jak wielką i skomplikowaną machiną jest każdorazowa Konferencja 
Generalna — parlament Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego.

Opisany wyżej system konferencji metodystycznych stanowi odzwier
ciedlenie metodystycznego k o n e k s j o  n a l i z mU ,  określenia tak bar
dzo konfesyjnego, że autorzy Oxford English Dictionary, ujmują je jako 
system teorii i praktyki Kościoła Metodystycznego. Słowo to używane 
było już przez organizatora ruchu metodystycznego, Jana Wesleya, w zna
czeniu systemu powiązań członków i konferencji w myśl zasady jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego. Te więzi, kontakty, współzależności za
wiera w sobie treść angielskiego słowa connection, jego zaś źródłem są 
łacińskie eon — z oraz necto — splatam, spajam, łączę, wiążę.

Sieć konferencyjna nie jest jedyną w ś wiecie metody stycznym, jest ona 
niejako nałożona na sieć administracyjną Kościoła, a na tę składają się pa
rafie, okręgi (ang. district) i diecezje jako obszary jurysdykcji biskupiej 
(ang. Episcopal Area). Każda z tych kościelnych jednostek administracyj
nych posiada osobę odpowiedzialną za pracę na powierzonym sobie tere
nie oraz ciało kolektywne, zarządzające i koordynujące. W parafiach pra
cują pastorzy, okręgami kierują superintendenci, diecezjami zarządzają 
biskupi.

W parafiach działa Zarząd Parafii, jeden lub kilka okręgów składa 
się na Kościół w obrębie granic państwowych i wówczas kolektywnie fun
kcję kierowniczą sprawuje kilkuosobowa Rada Kościoła. Jeden lub więcej 
Kościołów krajowych wchodzi w skład diecezji, gdzie z kolei koordynuje 
życie kościelne Komitet Wykonawczy.

Całokształt form konferencyjnych i administracyjnych jest szczegółowo 
regulowany przez K s i ę g ę  D y s c y p l i n y  Zjednoczonego Kościoła Me
todystycznego. Księga ta ma charakter prawa kanonicznego, zmian i uzu
pełnień w jej treści może dokonywać wyłącznie Konferencja Generalna.
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IV. INFORMACJE O AKTUALNYM STANIE METODYZMU

Kilkadziesiąt lat życia metodyzmu jako narastającej fali przebudzenia 
duchowego w Anglii, Walii, Irlandii i Ameryce Północnej, a później 
dwieście lat bardziej uregulowanego nurtu kościelnego, podzieliły meto- 
dyzm (lecz godzi się tu zaznaczyć, że bez różnic doktrynalnych i sprzecz
ności interesów) na dwie podstawowe gałęzie: amerykańską i brytyjską. 
Oba przymiotniki są już nieadekwatne do współczesnego rozprzestrzenie
nia Kościoła w świecie, najmniej wskazują Kościoły macierzyste w USA 
i Wielkiej Brytanii, najliczniejsze zresztą do dziś, jako dwa źródła pocho
dzenia pozostałych. Gałąź amerykańska, pozostańmy przy tym uproszczo
nym określeniu, zawiera w sobie Zjednoczony Kościół Metodystyczny w 
Stanach Zjednoczonych (Konferencje Jurysdykcyjne) liczący 11 min peł
nych, dorosłych członków, a z dziećmi i młodzieżą ok. 28 min, Zjedno
czony Kościół Metodystyczny poza Stanami Zjednoczonymi (Konferencje 
Centralne) z około 600 000 pełnych członków, a zatem z niepełnoletnimi 
ok. 2 min, tu należy większość europejskich Kościołów metodystycznych, 
w tym i polski. Następną grupę tej gałęzi stanowią afiliowane Kościoły 
autonomiczne Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki, a z Europy Zjednoczo
ny Kościół Protestancki Belgii, które łącznie mają ok. 700 000 pełnych 
członków, z młodocianymi ponad 2 min. Wszystkie dotąd wymienione 
Kościoły posiadają liczny zastęp kadry pastorskiej: 35 000 ordynowanych 
duchownych, ponad 3 000 nieordynowanych (probatorów) oraz około 5 000 
samodzielnie pracujących kaznodziejów świeckich (tzw. w świecie anglo
saskim Lay pastors). W Ameryce powstawały na przestrzeni dwustulecia 
inne Kościoły metodystyczne, pielęgnujące wesleyańską tradycję kościel
ną, z czasem następowało ich łączenie i te dążenia unijne, silne zawsze 
w łonie metodyzmu, przyczyniły się do zmniejszenia liczby organizacji 
kościelnych. Do tych, jakie z przyczyn rasowych, regionalnych czy dys
cyplinarnych, bo w metodyzmie doktrynalne należały do rzadkości, dzia
łają aktualnie, należą m.in. Afrykański Metodystyczny Kościół Episko- 
palny (African Methodist Episcopal Church) zorganizowany jako pierwsza 
ogólnokrajowa społeczność założona przez i dla Murzynów w latach 
1786—1787, jego gwałtowny rozwój nastąpił w drugiej połowie XIX wie
ku na płd. i płd.-wsch. Stanów Zjednoczonych, dziś liczy łącznie ok. 4 min 
osób objętych służbą duszpasterską pod kierownictwem ponad 20 bisku
pów i posiada pola misyjne w płd. i zach. Afryce, na Karaibach, w Ame
ryce Południowej i w Kanadzie, oraz drugi, o podobnej nazwie: Afrykań
ski Metodystyczny Kościół Syjonu (AME Zion Church), powstały również 
pod koniec XVIII w. a obecnie skupiający prawie 3 min osób (łącznie 
z dziećmi) w ponad 50 Konferencjach Dorocznych na terenie USA, na 
Wyspach Karaibskich i w Ameryce Południowej.

Rozmieszczenie Zjednoczonych Metodystów w Stanach Zjednoczonych 
jest dość nierównomierne i waha się między 0,5 a 13,5% ogółu mieszkań
ców poszczególnych stanów. W pięciu stanach metodyści ze ZKM stano
wią ponad 10% ludności, są nimi: Wirginia Zachodnia, Kansas, Iowa, Ten
nessee i Nebraska, leżące w centrum oraz na środkowym wschodzie kra
ju. Procentowo najmniej metodystów jest w Utah i Puerto Rico (po 0,5%) 
oraz na Hawajach i Rhode Island (poniżej 1%).

W liczbach bezwzględnych, po wzięciu pod uwagę wyłącznie pełnych 
członków (full members), przodują następujące stany: Teksas 830 tys., 
Ohio i Pensylwania po 750 tys., na końcu tabeli natomiast ulokowały się:
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Alaska z 4,5 tys., Utah z 5 tys., Newada i Hawaje liczące po 7 tys. me
todystów.

Na innych kontynentach liczba metodystów tej gałęzi nie jest tak im
ponująca jak w Północnej Ameryce, ale i gdzie indziej spotyka się silne 
Kościoły Metodystyczne, np. w Południowej Korei kilkusettysięczny, na 
Filipinach dwa Kościoły o łącznej liczbie ponad 200 tys. członków kilku- 
dziesięciotysięczne w Brazylii, Zairze, Zimbabwe, Mozambiku i Angoli. 
Mniejsze występują w prawie każdym z krajów tzw. Trzeciego Świata.

Pochodzenie i struktura organizacyjna postawiły prawie wszystkie eu
ropejskie Kościoły, z wyjątkiem działających na Wyspach Brytyjskich, 
Półwyspie Iberyjskim i Apenińskim, w rzędzie członków Zjednoczonego 
Kościoła Metody stycznego czyli gałęzi amerykańskiej.

W Europie istnieją obecnie cztery Konferencje Centralne:
I. Europy Północnej, przewodniczący bp Ole Borgen, siedziba biskupa 

Sztokholm, obejmuje Kościoły w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii 
i Estońskiej SUR;

II. Republiki Federalnej Niemiec i Berlina Zachodniego, przewodniczący 
bp Herman Stic her, siedziba biskupa we Frankfurcie n.M.;

III. Niemieckiej Republiki Demokratycznej, przewodniczący bp Armin
. Härtel, siedziba biskupa w Dreźnie;

IV. Europy Środkowej i Południowej, przewodniczący bp Franz Schäfer, 
siedziba biskupa w Zurychu, obejmuje Kościoły w 40 krajach Euro
py i Afryki, posługujące się 11 różnymi językami, należą tu: Polska, 
Czechosłowacja, Węgry, Jugosławia, Bułgaria, Austria, Szwajcaria,

Francja (parafie w Alzacji), Algieria i Tunezja. Kościoły te nie są 
zbyt liczne, historia ich na ogół nie sięga nawet stu lat, ale posiadają 
dobrą organizację, rozwijające się stosunki partnerskie, liczne zakła
dy o charakterze społecznym i charytatywnym oraz własne Semina
ria Teologiczne w Göteborgu dla krajów skandynawskich, w Reut
lingen dla zachodnich krajów niemieckojęzycznych, w Bad Klosster- 
lausnitz (Turyngia) dla studentów z NRD, w Warszawie — imienia 
Jana Łaskiego — dla polskich metodystów. W kształceniu korzysta 
się z państwowych uczelni typu uniwersyteckiego (w RFN, NRD, Pol
sce, Czechosłowacji) względnie seminariów prowadzonych wspólnie 
z innymi Kościołami wolnymi (Węgry, Jugosławia). Największe pod 
względem liczby członków są Kościoły w RFN (ok. 60 tys.), NRD (ok. 
30 tys.), Szwajcarii (ok. 20 tys.), w Szwecji i Norwegii (po 7 tys.) 
i Polsce (ok. 6 tys.).

Druga gałąź, to wcześniejszy historycznie, ale słabszy liczebnie meto- 
dyzm typu brytyjskiego. Tu brak elementu episkopalnego, choć w Koś
ciołach unijnych wywodzących się z tej grupy przyjmuje się urząd bis
kupa. Na Wyspach Brytyjskich żyje ok. 80 tys. metodystów posiadają
cych pełne członkostwo, w byłych dominiach i koloniach brytyjskich są 
samodzielne Kościoły duchowych spadkobierców braci Wesleyów, inne 
weszły w unię, najczęściej z anglikanami, prezbiterianami, kongregacjo- 
nalistami, tworząc mocne organizacje kościelne, takie jak: Zjednoczony 
Kościół Kanady, Zjednoczony Kościół Indii Południowych, Zjednoczony 
Kościół Indii Północnych, Jednoczący (Uniting) Kościół Australii i Nowej 
Zelandii.

Obie gałęzie światowego metodyzmu różniące się między sobą organi
zacją, pewną własną wewnętrzną tradycją, lecz reprezentujące wspólny 
pogląd w zakresie doktrynalnym, skupia w sobie jedna z pierwszych świa
towych organizacji konferencyjnych, jaką jest Ś w i a t o w a  R a d a  Me -
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t o d y s t y c z n a  (World Methodist Council), której pierwsza konferen
cja o charakterze założycielskim obradowała w Londynie w 1881 roku. 
Następne odbywały się w różnych punktach globu co dziesięć lat, a od 
końca lat czterdziestych naszego wieku częstotliwość tę podwojono tak, 
że światowe gremium metodystów spotyka się co pięć lat. I tak:
10 konferencja odbyła się w 1961 r. w Oslo;
11 konferencja w 1966 r. w Londynie;
12 konferencja w 1971 r. w Denver, Colorado;
13 konferencja w 1976 r. w Dublinie;
14 konferencja (jubileuszowa stulecia SRM) w 1981 r. w Honolulu, Ha

waje.
Rada nie rości sobie pretensji do przewodzenia Kościołom czy kontro

lowania ich działania i doktryny, jest natomiast pomostem dla pielęgno
wania społeczności między metodystami, ośrodkiem współdziałania w rea
lizacji wspólnych celów, jak też miejscem konsultacji wewnątrzmetody- 
stycznej i ekumenicznej. Siedzibą jest appalachijska miejscowość Lake 
Junaluska, w stanie Karolina Północna, gdzie mieści się stały sekretariat, 
biblioteka, ośrodek konferencyjny i zbiory muzealno-archiwalne. Ze 
względów ekumenicznych drugi sekretariat znajduje się w Centrum Eku
menicznym w Genewie, w tym samym gmachu, w którym mieszczą się 
biura Światowej Rady Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej i 
Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Sekretarzem general
nym jest obecnie Amerykanin dr J o e Ha l e .  Propagowaniu celów Rady 
oraz bieżącej informacji służy miesięcznik o tytule zaczerpniętym z po
wiedzenia Jana Wesleya cały świat uważam za swoją parafią — „World 
Parish”. Konstytucja SRM określa następująco jej sens istnienia: Świa
towa Rada Metodystyczna jest zrzeszeniem Kościołów z całego świata po
siadających tradycją metody styczną. Nie ustala ona praw ani nie narusza 
niezależności tych Kościołów. Celem istnienia Rady jest służba i dawanie 
wyrazu duchowej jedności metodystów całego świata.

V. METODYZM A RUCH EKUMENICZNY

Nowa wersja Księgi Dyscypliny Zjednoczonego Kościoła Metodystycz- 
nego (1976) zawiera głęboko ekumeniczne myśli, sformułowane w nastę
pujący sposób (skrót): Kościół Metodystyczny zaangażował się z całą sta
nowczością w ruch zmierzający ku jedności chrześcijan i w dialog, jaki 
do tego celu prowadzi. Nasze zasady doktrynalne winny zachęcać me
todystów biorących udział w tym dialogu, do ukazywania naszego dzie
dzictwa, a w nim na te punkty, które są wspólne z innymi chrześcijań
skimi tradycjami. Wszelkie zastrzeżenia, co do możliwości porozumienia 
muszą być oparte o pewność przekonania, że zagrożeniu podlega coś rze
czywiście istotnego nie tylko dla naszego wyznania, lecz i dla całej spuś
cizny chrześcijańskiej. Świadomi coraz większej pełni ruchu chrześcijań
skiego, musimy sobie również i to uświadomić że Bóg działał i działa 
wśród wszystkich ludzi. Na tej niewielkiej planecie ludzie są zdani jedni 
na drugich, aby współdziałać z Bogiem dla zbawienia, zdrowia, dobra i po
koju, zgodnie z Bożym planem.

Przedstawiony w nowych formach słownych sens metodystycznego sto
sunku do innych chrześcijan i w ogóle do ludzkości, jest w prostej linii 
kontynuacją wesleyańskiego stylu myślenia. Reformator tak to niegdyś 
ujął: Nie prowadzą z tobą walki o poglądy. Chcą tylko wiedzieć, czy twe 
serce jest zwrócone do Boga, tak że znasz i kochasz Jezusa Chrystusa
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i idziesz drogą swego Mistrza? oraz Pragną zawrzeć przymierze zaczep- 
no-odporne z każdym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Sam dawał dowody 
ekumenicznego stosunku do innych na codzień, mając w gronie swych 
przyjaciół osoby, z którymi kontakty w owych przedekumenicznych cza
sach nie były dobrze widziane w Anglii, a byli to katolicy, unitarianie, 
wyznawcy religii mojżeszowej. Sam prześladowany za swą odmienność 
religijną, zwraca uwagę swym metodystom: Staraj się, by twe poglądy 
były zgodne z prawdą i rozumem, nie pótępiaj jednak nikogo, kto nie po
dziela ich z tobą, każdemu zostaw pod tym wzglądem pełnią wolności, bo 
każdy sam przed Bogiem musi zdać rachunek ze swego życia. Jeżeli nie 
możesz argumentami rozumowymi czy łagodną perswazją sprowadzić ko
goś do prawdy, nigdy nie staraj sią przymuszać go do niej. Jeśli przymus 
miłości nie działa na człowieka, pozostaw sprawą Bogu. Niech sprawa 
doktryn nie psuje nam pracy nad budowaniem Królestwa Bożego, bo gdy 
człowiek kocha Boga i pragnie mu służyć, tym samym należy do społecz
ności Chrystusowej. Historia nie przekazuje żadnych faktów prześlado
wania inaczej wierzących przez metodystów nawet tam, gdzie byli w 
większości. Wrodzone niejako ekumeniczne nastawienie metodystów i we- 
sleyańskie wezwania przyniosły, jak widać, dobre rezultaty.

Ostatnia Konferencja Generalna (1984) potwierdziła przynależność Zje
dnoczonego Kościoła Metodystycznego do Światowej Rady Kościołów i do 
związku konfesyjno-ekumenicznego, jakim jest Światowa Rada Metody- 
styczna. Jednakże w stosunku do obu tych światowych organizacji ZKM 
zachowuje prawo całkowitej niezależności i krytycznego spojrzenia na 
niektóre decyzje.

Warto przypomnieć, że metodyści byli wśród założycieli SRK ( J o h n  
R. Mo t t ) ,  jej czołowych działaczy (D. T. Ni l e s )  i sekretarzy general
nych (d r  P h i l i p  P o t t e r i  obejmujący urzędowanie 1 stycznia 1985 r. 
E m i l i o  Ca s t r o ) .  Osoby tu przypomniane swym pochodzeniem uka
zują również światowy wymiar reprezentowanego wyznania: Ameryka
nin, przedstawiciel Sri Lanki, Karaibów i wreszcie Urugwajczyk.

Na czele Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich w USA stał do 
niedawna bp A r m s t r o n g  ze Zjednoczonego Kościoła Metodystyczne
go, obecnie stanowisko to zajmuje inny metodysta — bp P h i l i p  C o u 
s i n  z Afrykańskiego Metodystycznego Kościoła Episkopalnego Syjonu.

Polskiemu ruchowi ekumenicznemu przez wiele lat przewodził jako 
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ks. prof. W i t o l d  B e n e d y k t o 
wi  c z z Kościoła Metodystycznego, obecnie honorowy prezes tej organi
zacji.

W skali światowej metodystyczne Kościoły wykazują często tendencje 
unijne, zarówno wewnątrzkonfesyjne (unia amerykańska z 1939 r. i świa
towa z 1968 r.), jak i międzykonfesyjne (Kościół Indii Południowych, Koś
ciół Indii Północnych, Zjednoczony .Kościół Kanady, Jednoczący Kościół 
Australii, unie w Szkocji i Belgii, na Filipinach i w Japonii). Nie jest to 
pełny katalog zawartych, względnie planowanych unii kościelnych z udzia
łem metodystów, ale daje pewne pojęcie o łatwości wchodzenia w unie 
tego wyznania. Wiąże się ono zapewne z centralnym miejscem metodyz- 
mu pomiędzy innymi wyznaniami protestanckimi ze względu na wyzna
waną doktrynę nie skłaniającą się ku rozwiązaniom ekstremalnym.

Jedna z planowanych unii, ważna ze względu na mające brać w niej 
udział Kościoły Anglikański i Metodystyczny w Wielkiej Brytanii, nie 
doszła do skutku, przyczyną był brak odpowiedniej do wymagań liczby 
głosów ,,za” Generalnego Synodu Kościoła Anglikańskiego (1972 r.).
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Metodyzm zaangażowany jest w światowe dialogi z luteranaimi i ka
tolikami. Pierwszy z dialogów zajął się Kościołem, jako wspólnotą łaski 
i w tym problemami: autorytetu Pisma świętego, zbawienia z łaski przez 
wiarę, istotą Kościoła, sakramentami jako środkami łaski, posłannictwem 
Kościoła; w drugim dialogu zasadniczymi tematami stały się: małżeństwo 
chrześcijańskie i rodzina, eucharystia, Duch Święty, autorytet w Kościele.

M E T H O D I S M
(Sum m ary)

This article has been written on the occasion of the bicentenary existence of the 
Methodist Church. The author, the Vice-Superintendent of the Methodist Church in 
Poland gives in a synthetic form a comprehensive presentation of Methodism which 
came to being as a post-Reformation movement being a reaction to the fossilization 
in the bossom of the Anglican Church.

In the first — historical — part John Wesley’s biography is discussed, the bio
graphy of a great Reformer, organiser of Methodism who left his impress on all 
generations of his spiritual followers. The author portrays the process of how 
Wesley reaches God, the turning-point 0f which was May 24, 1738 when while 
reading the texts of the Second Letter of Peter 1, 4 and Psalm 130, he experienced 
an intense inner change, a conversion, the Reformer will later call it ”a strange 
warming up of the heart”, and this expression will enter Methodist vocabulary for 
good. The first Methodists guiding principle is: ”to go out to the world”, and 
therefore apart from their evangelical work in England, Ireland, Scotland which 
was paid for by oppression, they take up journeys over the Ocean.

In the chapter devoted to the doctrinal assumptions of Methodism the author 
corrects at the beginning the false and somewhat widespread opinion that Metho
dism was a nondogmatical fraction of Christianity and which has an indeferent 
attitude towards doctrines. The truth is that keeping the basis Christian doctrines 
arising directly from the Bible Methodism doesn’t have form its own seperate 
doctrinal teachings. The author emphasizes that the formation of the Methodist 
movement didn’t result from the protest against the teachings of the Anglican 
Church, but only against its fossilized established patterns of worship, against the 
indifference to God and people. Methodism wanted to see a new, reborn, devoted 
to God’s matter of human beings, and not ”a makebelieve Christian”.

Further on the author mentions 24 Articles of Faith adopted from Anglicanism 
which make the doctrinal basis of Methodism. From the total amount of 39 Angli
can Articles Wesley deleted 15 without adding anything. Therefore, in the Articles 
of Faith constitutive for the trend of reawakening there are no notions of conver
sion, revival, that Wesley devoted his teachings to, and no notion of covenant 
between the believer and God, which was also strongly emphasized in the Metho
dist theological thought.
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In the third part are presented more closely the organizational principles of the 
Church, the essence of which is the conference structure and bonds based on 
conectivity. The author explains both these notions which are necessary for the 
organisation of Methodism as an ecclesiastic form and occur on all organizational 
levels — from the lowest up to the highest, from the community (congregation), 
up to the general conference, including the world plane.

The next chapter consists of the information on the present numbers of Metho
dism (most of the believers are assembled in the USA United Methodist Church 
which comprises 28 min members) and on the activities of the World Methodist 
Council uniting Churches of both branches of Methodism — American and British.

In the conclusion the author dissusses in short the Methodists'attitude towards 
ecumenism and the ecumenical work of the Church, pointing out its uniting ten
dencies occurring within the confession and between confessions. He also brings 
back the names of a few outstanding, meritorious ecumenists — Methodists, like 
John R. Mott, Daniel T. Niles, Philip Potter, Emilio Castro,, and from Poland — 
Rev. Prof. Witold Benedyktowicz, the former for many years president of the Ecu
menical Council.

Transl. E lżbieta P ie trzak

METHODISMUS
(Z usam m enfassung)

Der nachfolgende Artikel wurde aus Anlass der 200-Jahresfeier des Bestehens 
der Methodistischen Kirche geschrieben. Der Autor, Stellvertretende Generalsuper
intendent der Methodistischen Kirche in der Volksrepublik Polen, bringt eine synthe
tische allseitige Präsentation des Methodismus, der als nachreformatorische Bewe
gung entstand, und eine Reaktion auf die Erstarrung der anglikanischen Kirche 
war.

Im ersten, historischen Teil wird der Lebenslauf von John Wesley besprochen, 
des grossen Reformators, des Organisators des Methodismus, welcher das Gepräge 
seiner Persönlichkeit allen Generationen seiner geistigen Erben aufdrückte. Der 
Autor beschreibt Wesleys Weg zu Gott, in dem der 24.Mai 1738 ein entscheidender 
Moment war, als er während der Lektüre des biblischen Textes aus dem II.Brief 
des Apostels Petrus 1, 4 und des Psalms 130 eine tiefe innere Veränderung erlebte, 
eine Bekehrung. Der Reformator nennt sie später „eine seltsame Erwärmung des 
Herzens”, und diese Formulierung wird für immer vom methodistischen Wortschatz 
übernommen. Die ersten Methodisten werden von der Parole geleitet „Geht in die 
Welt”, daher unternehmen sie auch, ausser Evangelisierung auf den Gebieten von 
England, Irland, Schottland, was Verfolgungen nach sich zog, Reisen über den 
Ozean.

Im Kapitel über doktrinale Grundsätze des Methodismus korrigiert der Autor 
am Anfang die falsche, ziemlich verbreitete Meinung, der Methodismus wäre ein 
Zweig des Christentums ohne Dogma, mit gleichgültigem Standpunkt zur Doktrin. 
Tatsache ist, dass der Methodismus sich an die Grunddoktrin, welche unmittelbar 
aus der Heiligen Schrift hervorgeht, hält, und keine eigene besondere doktrinale 
lehre schaffen muss. Der Autor unterstreicht bei der Gelegenheit, dass die 
Entstehung der methodistischen Bewegung kein Ergebnis des Protestes gegen die 
Lehre der anglikanischen Kirche war, sondern nur gegen seine versteinerten
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Schemen der Praxis des kirchlichen Lebens, gegen die Gleichgültigkeit gegen Gott 
und die Menschen. Der Methodismus wollte einen neuen, wiedergeborenen, für die 
Angelegenheit Gottes eifrigen Menschen sehen, aber keinen „scheinbaren Christen”. 
Der Autor erwähnt dann 24 Glaubensartikel, die vom Anglikanismus übernommen 
wurden, und welche die doktrinalen Grundsätze des Methodismus bilden. Wesley 
hat von der Gesamtzahl von 39 Anglikanischen Artikeln 15 gestrichen, und nichts 
hinzugefügt. Es gibt also in den Glaubensartikeln keine für die Erweckungsbewe
gung verfassungsmässige Idee der Bekehrung, der Wiedergeburt, welcher Wesley 
seine Lehre gewidmet hat, sowie die Idee des Bündnisses zwischen dem gläubigen 
Menschen und Gott, was ebenfalls im methodistischen theologischen Denken stark 
akzentiert wurde.

Im dritten Teil sind die Organisationsgrundsätze der Kirche vorgestellt worden, 
deren Wesen die Konferenzstiruktur bildet, sowie auf Konnexionalismus beruhende 
Bindungen. Der Autor erklärt diese beiden Begriffe, welche für die Organisation 
des Methodismus als geistliche Form unerlässlich sind, und die auf allen Organi
sationsstufen auf treten ,— von der niedrigsten bis zur höchsten, von der Versamm
lung (Kongregation) bis zur Generalkonferenz, welche die Welt umfasst.

Das folgende Kapitel enthält Informationen über den aktuellen Stand des Metho
dismus (die meisten Gläubigen vereint die Vereinigte Methodistische Kirche in USA 
mit etwa 28 Millionen Mitgliedern), besprochen wurde auch die Tätigkeit des 
Weltrates Methodistischer Kirchen, welcher die Kirchen beider Zweige des Metho
dismus vereinigt — des amerikanischen und des britischen.

Zum Schluss bespricht der Autor kurz das Verhältnis der Methodisten zum öku- 
menismus und zur ökumenischen Tätigkeit der Kirche, wobei er seine Unionsten
denzen hervorhebt, sowohl die innerkonfessionellen als auch die interkonfessionellen. 
Er erinnert auch an die Namen einiger hervorragender, verdienter ökumeniker, 
die Methodisten waren, wie John R. Mott, Daniel Niles, Philip Potter, Emilio Castro, 
und in Polen — Prof. Witold Benedyktowioz, der ehemalige langjährige Vorsitzende 
des Polnischen ökumenischen Rates.

Uebers. M aria K m iec ik



SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

PAPIEŻ JAN PAWEŁ U
Z WIZYTĄ W CENTRUM EKUMENICZNYM W GENEWIE

Dnia 12 czerwca 1984 r., niemal dokładnie w 15 rocznicę wizyty papieża Pawła VI 
w Centrum Ekumenicznym w Genewie, przybył tam Jan Paweł II. Obecna wizyta 
odbyła się w pierwszym dniu 6-dniowej podróży duszpasterskiej (12—17 VI) Jana 
Pawła II po Szwajcarii.

Przy wejściu do Centrum Ekumenicznego papieża Jana Pawła II powitali: sekre
tarz generalny Światowej Rady Kościołów — dr Philip Potter, przewodniczący Ko
mitetu Naczelnego SRK — ks. Heinz-Joachim Held (Kościół Ewangelicki w RFN) 
i wiceprzewodnicząca Komitetu Naczelnego — Sylvia Ross Talbot (Afrykański Me
todysty czny Kościół Episkopalny w USA).

Następnie Jan Paweł II, wraz z towarzyszącymi mu osobami, wszedł do kaplicy, 
w której zebrała się 500-osobowa rzesza współpracowników SRK i różnych świato
wych organizacji chrześcijańskich, których wspólną siedzibą jest Centrum Ekume
niczne. Po wzajemnym przedstawieniu się, rozpoczęło się półtoragodzinne nabożeń
stwo, które było bezpośrednio transmitowane przez telewizję. Odbywało się ono dwa 
dni po święcie Zesłania Ducha Świętego. Pierwszym elementem nabożeństwa była 
zmówiona przez P. Pottera modlitwa, w której prosił Boga, aby spotkanie to „stało 
się dla nas wszystkich krokiem naprzód w poszukiwaniu jedności Kościoła”. W ak
cie skruchy, zmówionym przez ks. H.-J. Helda po angielsku i niemiecku, zawarta 
była prośba, aby Bóg przebaczył nam „nasze podziały i brak umiejętności uporania 
się z nimi”. Następnie S. R. Talbot i metropolita Emilianos, przedstawiciel Patriar
chatu Konstantynopola przy SRK, odczytali teksty ze Starego Testamentu. Między 
przemówieniem P. Pottera (w języku angielskim) a przemówieniem papieża Jana 
Pawła II (w języku francuskim) zebrani odśpiewali Magnificat (Łk 1) według indo
nezyjskiej melodii. Po zmówieniu przez zebranych Nicejsko-Konstantynopolitańskie- 
go Wyznania Wiary z IV w., ks. H.-J. Held i Marga Bührig (Kościół Reformowany 
w Szwajcarii),, jedna z siedmiu prezydentów SRK, odmówili modlitwy końcowe w 
języku francuskim, niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Modlono się w intencji 
Kościoła i jego jedności, za ludzkość oraz o sprawiedliwość i pokój. Po modlitwie 
papieża, zebrani odmówili Modlitwę Pańską w  różnych językach.

Po zakończonym nabożeństwie papież Jan Paweł II i towarzyszący mu przedsta
wiciele Watykanu, sztab kierowniczy Światowej Rady Kościołów, Światowej Fede
racji Luterańskiej, Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Konferencji 
Kościołów Europejskich spotkali się w  przylegającej do kaplicy sali konferencyjnej 
na „godzinę prywatnego dialogu i dyskusji”. Najpierw dozorca Centrum Ekumenicz
nego, Polak z pochodzenia, poczęstował Jana Pawła II herbatą i ciastem pieczonym 
tradycyjnie w Polsce z okazji Zielonych Świątek. Następnie sekretarz generalny SRK 
i papież wymienili podarunki. Po zakończonej dyskusji obaj objęli się wzajemnie, 
wymieniając pocałunek pokoju. Przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do 
Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Jan Willebrands, przedłożył „Wspólną deklara-
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cję” stwierdzając, że brak czasu nie pozwala na jej odczytanie. Jej tekst opraco
wano podczas wielotygodniowych dyskusji między przedstawicielami Watykanu 
i §RK. Papieża i towarzyszące mu osoby żegnały oklaski tłumu zebranego na zew
nątrz Centrum Ekumenicznego.

Wizyta Jana Pawła II w Centrum Ekumenicznym w Genewie była planowana 
w 1981 r., trzeba ją było jednak przesunąć z powodu próby zamachu na jego życie. 
W przeciwieństwie do wizyty Pawła VI w 1969 r., tym razem podjęto bardzo ostre 
środki bezpieczeństwa. Większość dziennikarzy, która chciała pisać o tej wizycie, 
nie mogła wejść do Centrum Ekumenicznego, tylko zdana była na śledzenie całego 
wydarzenia na wielkim ekranie zainstalowanym w pobliskim ośrodku prasowym.

Bezpośrednio po opuszczeniu Centrum Ekumenicznego, Jan Paweł II udał się do 
Centrum Prawosławnego Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola w Chambesy 
k. Genewy. Powitał go tam dyrektor Centrum, metropolita Damaskinos, który jest 
jednocześnie egzarchą Patriarchatu na terenie Szwajcarii. Spotkanie trwało godzinę.

Dnia 14 czerwca papież Jan Paweł II spotkał się w Kehrsatz k. Berna z przed
stawicielami Wspólnoty Roboczej Kościołów Chrześcijańskich Szwajcarii oraz z Za
rządem Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii. W skład pierwszej organi
zacji, która jest czymś w rodzaju krajowej rady ekumenicznej, wchodzą wszystkie 
ważniejsze działające na terenie Szwajcarii wspólnoty kościelne (katolicy, staroka- 
tolicy, reformowani, metodyści, baptyści i Armia Zbawienia). Natomiast Związek 
Kościołów Ewangelickich Szwajcarii zrzesza kantonalne Kościoły ewangelicko-re
formowane i metodystyczny.

Poniżej drukujemy przemówienia ks. dr. Philipa Pottera i papieża Jana Pawła II 
wygłoszone podczas spotkania w Centrum Ekumenicznym w Genewie oraz ogłoszo
ną z tej okazji „Wspólną deklarację'*.

(Redakcja)

PRZEMÓWIENIE SEKRETARZA GENERALNEGO SRK 
DR. PHILIPA POTTERA

Wasza Świątobliwość, Drogi Bracie w Chrystusie!

Słowa powitania pod adresem Waszej Świątobliwości wypowiedziałem 
już na początku tej uroczystości, na którą składają się wspólne wielbienie 
i modlitwa. Chciałbym je powtórzyć, przypominając, że gdyby nie za
mach na życie, Wasza Świątobliwość byłaby z nami już trzy lata temu. 
Jesteśmy więc głęboko wdzięczni, że Wasza Świątobliwość jest dzisiaj w 
tym Centrum Ekumenicznym, i że łaska Boża ochroniła Waszą Świąto
bliwość, umożliwiając dalsze sprawowanie urzędu w Kościele Rzymsko
katolickim i wobec świata. Chciałbym również wyrazić radość z powodu 
obecności współpracowników Waszej Świątobliwości i przy okazji zwró
cić szczególną uwagę na osobę kardynała Willebrandsa, przewodniczącego 
Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, który od przeszło 25 lat 
utrzymuje ścisłe kontakty robocze ze Światową Radą Kościołów i naszy
mi Kościołami członkowskimi; jakże wiele uczynił on dla jedności Koś
cioła i jego odnowy w dziedzinie składania świadectwa i służby wobec 
wszystkich narodów.
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Spotykamy się w okresie Zielonych Świątek, gdy Duch Święty zstąpił 
na oczekujących i pokutujących, którzy, jak czytamy, trwali w nauce apo
stołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42). To 
życie w Duchu dodało im siły i odwagi do działania zgodnie z obietnicą 
zmartwychwstałego Chrystusa, że będą Jego świadkami w miejscu swe
go przebywania i aż po krańce ziemi (Dz 1, 8). Nasza tożsamość chrześ
cijańska i eklezjalna jest wynikiem żywej kontynuacji tego wydarzenia, 
z którego narodził się Kościół.

IV Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Uppsali w 
1968 r. w dokumencie sekcji ,,Duch Święty i katolickość Kościoła” po
twierdziło:*

Kościół wyznaje radośnie, że Duch Święty jest „Panem i dawcą ży
cia”. To jest to wieczne życie, które Bóg-Ojciec udziela wszystkim tym, 
którzy mają społeczność z Jego Synem  (1 J 1, 1—4). Jest ono dziedzic
twem Królestwa Syna, Królestwa, które aczkolwiek jest w pełni rzeczy
wiste, to jednak w całej pełni urzeczywistni się dopiero przy Jego dru
gim przyjściu. Duch Święty, dając to życie:
— wprowadza grzesznych ludzi, przez chrzest i pokutę, do uniwersalnej* 
społeczności rozgrzeszonych;
— przez Kościół potwierdza prawdę Ewangelii i wykazuje ludziom jej 
wiarygodność;
— wzmacnia Kościół w każdej miejscowości przez zwiastowanie Słowa i 
świętowanie Wieczerzy Pańskiej;
— wzrusza sumienie Kościoła przez głosy proroków, by utrzymać go w 
łasce i oczekiwaniu na sąd Boży;
— strzeże społeczności i ciągłości Kościoła z ludem Bożym wszystkich 
czasów i wszystkich obszarów;
— stwarza Kościołowi sprzyjającą sytuację, w której może dla wzboga
cenia życia ludzkiego przyjąć i posłużyć się wielką różnorodnością darów 
Boga, które On dał jego członkom;
— przez jedność czyni Kościół zdolnym do tego, że może stać się w spo
łeczeństwie zaczynem odnowy i jedności rodzaju ludzkiego;
— wysyła w świat ludzi, którzy przez zwiastowanie wolności więźniom 
i światła ślepcom torują drogę dla panowania Bożego w świecie;
— wzbudza w chrześcijanach czujność na przyjście Pana, kiedy to będzie 
sądził żywych i umarłych a ludowi swemu otworzy bramy swego miasta.

Jest to trafny opis działania Ducha Świętego poprzez ruch ekumenicz
ny, a zwłaszcza poprzez Światową Radę Kościołów, która jest społecz
nością przeszło 300 Kościołów w ponad 100 krajach, które — zgodnie z 
Pismem Świętym  — wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zba
wicielem i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są powo
łane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Poprzednik Waszej 
Świątobliwości, papież Paweł VI, składając wizytę w Radzie w 1969 r., 
widział ją jako wyraźny znak społeczności chrześcijańskiej, która istnieje 
już między wszystkimi ochrzczonymi, a więc i między Kościołami człon
kowskimi Światowej Rady Kościołów a Kościołem Rzymskokatolickim.

Papież Paweł VI przybył tutaj w cztery lata po utworzeniu i aktywnej 
działalności Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i 
Światowej Rady Kościołów. Był to okres, w którym Kościół Rzymsko
katolicki przechodził radykalną odnowę życia i świadectwa po II Soborze 
Watykańskim. Był to także okres, w którym Światowa Rada Kościołów, 
zgodnie z orędziem Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali, starała się sły
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szeć i śmiało reagować na krzyk rozlegający się w oikoumene, w całej 
zamieszkałej ziemi:

Usłyszeliśmy krzyk tych, co tęsknią za pokojem, głodnych i wyzyski
wanych, którzy żądają chleha i sprawiedliwości, ofiar dyskryminacji, któ
re domagają się ludzkiej godności, i milionów tych, co chcą poznać sens 
życia.

Bóg słyszy ten krzyk i sądzi nas. Od Niego też pochodzi Słowo Wyzwo
lenia. Słyszymy, gdy mówi: idę przed wami. Chrystus znosi waszą przej  
szłość. Duch pozwala wam żyć dla innych. Oczekujcie mego Królestwa 
z radosnym nabożeństwem i działając z odwagą.

Jak zatem Kościół Rzymskokatolicki, Światowa Rada Kościołów i jej 
Kościoły członkowskie starały się wypełnić wiernie mandat Wspólnej 
Grupy Roboczej? Po pierwsze, daliśmy pierwszeństwo wzywaniu Kościo
łów do realizacji widzialnej jedności — w jednej wierze i jednej wspól
nocie eucharystycznej — manifestującej się w nabożeństwie i wspólnym 
życiu w Chrystusie, dążeniu ku tej jedności tak, aby świat uwierzył (...) 
(konstytucja SRK). Rzymskokatolicy, wspólnie z prawosławnymi, angli- 
kamami i protestantami podjęli poważne studia nad celem jedności i kro
kami prowadzącymi do niej, nad katolickością i apostolskością, nad wy
znawaniem wspólnej wiary, a zwłaszcza nad tymi doktrynami, które spo
wodowały tak głęboki podział Kościołów. Wszystkie Kościoły otrzymały 
obecnie teologiczny dokument konwergencji w sprawie chrztu, euchary
stii i urzędu duchownego; oczekuje się, że zajmą stanowisko wobec tego 
dokumentu i poddadzą się procesowi jego recepcji.

Poza tym jedność, której szukamy, opisaliśmy jako wspólnotę koncy- 
liarną Kościołów lokalnych, które mają swój byt w Bogu objawionym w 
Chrystusie i Duchu Świętym; Kościoły te cechuje bogata różnorodność, 
w ramach jednej wiary apostolskiej rozwijają one własną indywidualność. 
Tendencja ta jest coraz bardziej widoczna w licznych wysiłkach Kościołów 
i chrześcijan zmierzających do prowadzenia narad i działania razem jako 
wspólnota mężczyzn i kobiet w gremiach o zasięgu lokalnym, krajowym 
i regionalnym, jak i w różnych grupach zajmujących się intensywnie spra
wą składania świadectwa i służby.

Po drugie, wspólnie czyniliśmy starania, aby stać się wspólnotą Ducha 
Świętego przez składanie świadectwa o wierze w każdym miejscu i we 
wszystkich miejscach. W tym celu opracowaliśmy dwa studia, jedno o 
„Wspólnym świadectwie i prozelityzmie’' (1970), drugie o „Wspólnym 
świadectwie” (1980). W pierwszym z nich stwierdziliśmy: Jedność w 
świadectwie i świadectwo w jedności. Taka jest wola Chrystusa wobec 
swoich (...) Kościoły mają przywilej i obowiązek dawania świadectwa o 
prawdzie i nowym życiu, które jest im dane w Chrystusie. W drugim stu
dium daliśmy przykłady, jak Kościoły i chrześcijanie w różnych krajach 
oraz różnych sytuacjach kulturowych i politycznych usiłują wspólnie da
wać świadectwo jako cały Kościół, z wykorzystaniem całej Ewangelii, wo
bec wszystkich przejawów życia w całym świecie, uwzględniając wszyst
kie jego niedostatki i potrzeby. Takie wspólne świadectwo mobilizuje nas 
do zamanifestowania głębszej jedności w Duchu i do podejmowania od
ważniejszych kroków w stronę jedności kościelnej.

Po trzecie, w latach 1967—1980 prowadziliśmy intensywną współpracę 
w ramach Wspólnego Komitetu do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju 
(SODEPAX). Potem kontynuowaliśmy ją we Wspólnej Grupie Konsultacyj
nej do Spraw Myśli i Działalności Społecznej. Motorem naszego zaangażo
wania były przykazania naszego Pana Jezusa Chrystusa zawarte w Ewan
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gelii. On służył nam za przykład, swoją działalność służebną rozumiał On, 
jako spełnienie słów proroka: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posiał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolność a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wol- 
nymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4, 18). Wiemy, że właśnie 
to zwiastowanie -posłannictwa Ewangelii sprawiło, że zrodził się zamiar 
zgładzenia Jezusa.

W ostatnich latach miliony ludzi usłyszały i przeżywały posłannictwo 
Ewangelii; działo się to w sytuacjach, w których gwałci się prawa czło
wieka; w sytuacjach, w których uciska się ludzi ze względu na rasę, klasę 
i płeć; w sytuacjach, w których ludzie walczą o sprawiedliwość, pokój, 
zachowanie stworzenia i sens życia. Wielu zapłaciło za swoje świadectwo 
i wierność więzieniem, torturami i śmiercią. Wasza Świątobliwość miał 
wiele okazji do spotkania na całym świecie chrześcijan, którzy starają się 
być posłuszni Ewangelii jako znakowi i sakramentowi planu Bożego, 
zmierzającego do zjednoczenia wszystkich ludzi i rzeczy w Chrystusie, 
który przybył po to, aby jako sługa oddać się w ofierze, aby przez to 
wszyscy mogli mieć udział w życiu Bożym, które charakteryzuje się wol
nością, sprawiedliwością i pokojem. Światowa Rada Kościołów dowiodła 
konkretnie, że solidaryzuje się z biednymi i uciskanymi oraz z tymi wszy
stkimi, nie wyłączając katolików rzymskich, którzy z powodu swej wier
ności Ewangelii cierpią lub znajdują się w niebezpieczeństwie.

Jednakże właśnie w tym punkcie odkryliśmy, jaką tragedią są nasze 
podziały przebiegające między Kościołami, jak i w obrębie poszczególnych 
Kościołów. Jednocześnie przeżywamy upadek wszelkiego trwałego po
rządku społecznego i politycznego o zasięgu światowym oraz rozprzestrze
nianie się po całym świecie nie dającej się opanować kultury military- 
styczńej, która jest poważnym zagrożeniem dla ludzkości i dla planu Bo
żego zmierzającego do utrzymania swojego stworzenia przy życiu. W tym 
miejscu stajemy wobec zadania o rozstrzygającym znaczeniu. Nie mamy 
innego wyboru, musimy po prostu wzmóc nasze wspólne starania nie tyl
ko w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju, lecz także w zakresie przezwy
ciężania napięć i podziałów, które powstają wówczas, gdy chrześcijanie 
różnią się w poglądach na temat dróg wiodących do realizacji pokoju 
przepełnionego sprawiedliwością.

Po czwarte, z wszystkimi naszymi staraniami o jedność i wspólne świa
dectwo, z naszym zaangażowaniem na rzecz godności człowieka, sprawie
dliwości i pokoju, wiąże się aktywizacja całego ludu Bożego w dziedzi
nie pokuty i odnowy duchowej, pełnego poznania i wykorzystania darów 
Ducha oraz realizacji autentycznej wspólnoty w każdym miejscu, wspól
noty, która jest jedną z form wyrażania uniwersalności Kościoła, kon
tynuującego zbawcze dzieło Chrystusa. Był to temat pierwszej encykliki 
Waszej Świątobliwości ,,Redemptor Hominis”, od tego czasu Wasza Świą
tobliwość wypowiadał się wielokrotnie w tej sprawie. My dla wyrażenia 
tego wszystkiego posługujemy się pojęciem „edukacja ekumeniczna”, 
przez co rozumiemy sposób, w jaki mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, 
niepełnosprawni i zdrowi uczą się, jak osiągnąć stan odnowy przez wspól
ną modlitwę i intensywne studiowanie słowa Bożego, a jednocześnie przez 
pokorne i odważne wypełnianie przykazań Ewangelii. Każdy przejaw tej 
odnowy dawał zawsze Kościołom wiarygodność wobec świata. Lecz jedno
cześnie ujawniły się zawsze wzmożone napięcia z możnymi tego świata 
i nasze własne słabości w obrębie Kościołów jako uczestników podziałów 
istniejących w tym świecie.
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Tak przedstawia si^ kontekst, w którym spotykamy się tu i teraz, w 
roku naszego Pana 1984. Duch jest tym, który umożliwia nam pozytyw
ną reakcję na nasze przeznaczenie bycia synami i córkami Boga-Ojca, 
będącego miłością oraz braćmi i siostrami w ukrzyżowanym i zmartwych
wstałym Chrystusie. Duch jest tym, który umożliwia nam zarazem usły
szenie westchnienia ludzkości i stworzenia, oczekującego wyzwolenia z 
niewoli zniszczenia i śmierci. Duch jest też tym, który porusza nasze ser
ca i pomaga nam w naszej słabości, w naszej chęci upodobnienia się do 
Syna Bożego. On jest tym, który przypomina nam, że Kościół jest zna
kiem i sakramentem Królestwa Boga, który realizuje swój plan dla do
bra ludzkości i stworzenia oraz dla życia w całej jego pełni w Chrystusie. 
Przedsmak tego mięliśmy podczas ubiegłorocznego Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady Kościołów w Vancouver, gdy jako ci, którzy przy
byli ze wszystkich części świata, mogliśmy radośnie zamanifestować na
szą wiarę w „Jezusa Chrystusa, życie świata,,> jako przedstawiciele uni
wersalnego Ciała Chrystusa, i gdy otwarcie, szczerze i z uczuciem bólu 
mogliśmy zająć się tym wszystkim, co nas jako Kościoły i jako narody 
dzieli. Odnowiliśmy nasze zobowiązanie w sprawie widzialnej jedności 
Kościoła, w różnorodności, bycia ludem Bożym, w sprawie misji i ewan
gelizacji, pokoju przepełnionego sprawiedliwością, zrastania się w Chrys
tusie, który jest życiem świata.

Obectiość Waszej Świątobliwości wśród nas w okresie święta Zesłania 
Ducha Świętego dowodzi wyraźnie, że wspólnie pragniemy zwiastować 
Ewangelię słowem i czynem, żyć nią i dążyć do wypełnienia modlitwy 
naszego Pana, abyśmy stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Ten, któ
rego imię nosimy, został posłany po to, aby go zbawić. Ale to nasze prag
nienie musi dojść do głosu w naszym aktywnym, wspólnym zaangażo
waniu, wychodzącym poza ramy formalnej współpracy, w odnowie życia 
w Duchu, w rozpoznawaniu znaków czasu, w konkretnym posłuszeństwie 
wobec Ewangelii w każdym miejscu, w gotowości znajdowania nowych 
możliwości, które ludowi Bożemu pozwolą zamanifestować dary Ducha 
przez więź pokoju. Wasza Świątobliwość potwierdzał często i trafnie to 
przekonanie. Nasza wspólnota w Chrystusie przez Ducha, choć niedosko
nała, domaga się naszego wspólnego świadectwa wobec Chrystusa, który 
zbawił świat i który powróci, aby objawić królewskie panowanie Boga 
nad wszystkimi narodami i całym stworzeniem.

Dlatego śpiewamy: „Veni Creator Spiritus”. Dlatego witając się wza
jemnie, jak witał nas Chrystus, możemy wspólnie zwrócić się do nas sa
mych i do wszystkich narodów słowami Apostoła Pawła: A Bóg, dawca 
nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez 
moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15, 13).

Tłum. Krzysztof Załęski

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II
„Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, 
i Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 2) 1

1. Dziękuję za zaproszenie do odwiedzenia Was tutaj, w Centrum Eku
menicznym, podczas mojej wizyty pastoralnej u katolików Szwajcarii. 
Jakże właściwą rzeczą jest to, że spotykamy się na wsptffną modlitwę
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i braterską rozmowę w okresie, w którym chrześcijanie na całym świecie 
obchodzą wydarzenie zielonoświątkowe. Mówiąc słowami św. Ireneusza: 
W Zielone Świątki Duch zstąpił na uczniów, aby wszystkim narodom 
umożliwić kontakt z życiem i udostępnić Nowy Testament. Toteż ucznio
wie, przepełnieni tym samym nastrojem, wielbili Boga we wszystkich ję
zykach, podczas gdy Duch przywracał jedność podzielonych plemion i 
ofiarował Ojcu pierworodnych ze wszystkich narodów (Adv. Haer. III, 
17, 2). Zielone Świątki, dar Ducha, są dla Kościoła stałym, żywotnym źró
dłem jego jedności i punktem wyjścia jego działalności misyjnej. Nasze 
spotkanie przypada więc na ten okres.

Już säm fakt, że przebywam tutaj wśród Was jako biskup Rzymu, któ
ry składa wizytę Światowej Radzie Kościołów, jest znakiem tej woli jed
ności. Od początku mego posługiwania jako biskup Rzymu podkreśla
łem z naciskiem, że współpraca Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicz
nym jest nieodwołalna a poszukiwanie jedności jednym z jego najważ
niejszych zadań (por. Zaproszenie do modlitwy w intencji VI Zgromadze
nia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, „L’Oservatore Romano’' z 24 
lipca 1983). Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego mówi o obowiązku bisku
pów katolickich polegającym na tym, by zgodnie z wolą Pana udzielali 
poparcia ruchowi ekumenicznemu (kanon 755, par. 1).
2. Rzecz jasna, że Kościół katolicki przystępując do wykonywania trud
nego zadania ekumenicznego, czynił to z określonym przekonaniem. Mi
mo, że w przeszłości życie jego członków a nawet przywódców było nie
doskonałe pod względem moralnym, jest on przekonany, że w pełnej wier
ności wobec tradycji apostolskiej i wiary ojców zachował w posłudze bis
kupa Rzymu widzialny symbol i gwaranta jedności. Już św. Ignacy z 
Antiochii witał Kościół, który przewodniczy na obszarze Rzymian jako 
ten, który wspólnocie przewodniczy w dziele miłości. Kościół katolicki 
wierzy naprawdę, że biskup, który przewodniczy życiu tego Kościoła 
lokalnego, użyźnionego przez krew Piotra i Pawła, otrzymał od Pana 
misję bycia świadkiem wiary, wiary, którą wyznali obaj przywódcy 
wspólnoty apostolskiej i która sprawia, że dzięki łasce Ducha Świętego 
wierzący osiągają jedność. Bycie we wspólnocie z biskupem Rzymu jest 
widzialnym poświadczeniem, że ma się wspólnotę ze wszystkimi, którzy 
wyznają tę samą wiarę, z tymi, którzy wyznawali ją od dnia Zesłania 
Ducha Świętego i z tymi, którzy będą ją wyznawać aż po nadejście Dnia 
Pana. Takie jest nasze katolickie przekonanie i nasza wierność wobec 
Chrystusa zabrania nam zrezygnować z niego. Wiemy też, że dla więk
szości z Was, których pamięć jest obciążona pewnymi bolesnymi wspo
mnieniami, za które mój poprzednik, papież Paweł VI, prosił Was o prze
baczenie, pogodzenie się z takim stanowiskiem przychodzi z trudem. Ale 
musimy dyskutować otwarcie i przyjaźnie, z ową obiecującą powagą, ja
ka dała się zauważyć w pracy nad dokumentem ,,Wiary i Ustroju” w 
sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Jeśli ruch ekumenicz
ny znajduje się naprawdę pod inspiracją Ducha Świętego, to czas na po
rozumienie nadejdzie.
3. Kościół katolicki i Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów 
mają długą wspólną historię; naszym wspólnym udziałem są bolesne 
wspomnienia o dramatycznych podziałach i wzajemnych potępieniach, 
które utrudniają poważnie osiągnięcie jedności. Jest to historia, w ramach 
której nie doszło nigdy do utraty wielu elementów i dóbr, które wspól
nie budują Kościół i dają mu życie (por. „Dekret o Ekumenizmie” nr 3). 
Historia ta staje się obecnie historią ponownego odkrycia niedoskonałej,
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ale faktycznie istniejącej między nami wspólnoty; wszystkie elementy, 
które tworzą albo winny tworzyć tę wspólnotę, zostają stopniowa umie
szczone we właściwej perspektywie — ze wszystkimi konsekwencjami, 
jakie pociąga za sobą to nowe rozumienie naszej wzajemnej współpracy 
i wspólnego świadectwa.
4. Najpierw uświadomiliśmy sobie nasz wspólny chrzest i jego znaczenie. 
Wypowiedzi Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi lub Evanston dają 
wyraz temu samemu przekonaniu zawartemu w ,,Dekrecie o Ekumeniz- 
mie” II Soboru Watykańskiego: Poprzez Sakrament Chrztu, ilekroć się 
go udziela należycie, stosownie do Pańskiego ustanowienia i przyjmuje 
w odpowiednim usposobieniu duszy, człowiek zostaje prawdziwie wcielo
ny w Chrystusa Ukrzyżowanego i Uwielbionego (...) Wobec tego Chrzest 
stanowi sakramentalny węzeł jedności trwający między wszystkimi prze
zeń odrodzonymi („Dekret o Ekumenizmie” nr 22). Z pewnością Chrzest 
jest jedynie pierwszym zaczątkiem, jako że całkowicie zmierza do osiąg
nięcia pełni życia w Chrystusie (op. cit.). Ale ponieważ wszyscy otrzy
maliśmy prawdziwy Chrzest, wszyscy jesteśmy przyjęci do tej samej 
niepodzielnej miłości Ojca, otrzymujemy od tego samego niepodzielnego 
Ducha Bożego życie, zostajemy wcieleni w jedynego Syna. Będąc podzie
leni między sobą, jesteśmy objęci tym samym uściskiem, tym co św. Ire
neusz nazwał obiema rękami Ojca [Syna i Ducha Świętego]. To skłania 
nas do ponownego zawiązania wspólnoty. Chodzi o to, byśmy się wzajem
nie akceptowali takimi, jakimi jesteśmy dla Boga, w mocy jednego 
chrztu, ze względu na jednego Boga i Ojca wszystkich, który jest i działa 
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 6). Chociaż 
jesteśmy jeszcze podzieleni, mamy wszyscy udział w tajemnicy Zielonych 
Świątek, która unieważnia wydarzenie babilońskie. Tak więc nasze po
działy są sprzeczne z już istniejącą jednością, z tego powodu urastają one 
do rangi jeszcze większego skandalu.
5. Wspólnie nauczyliśmy się poczucia solidarności w szacunku dla Słowa 
Bożego. Dzięki odnowie studiów biblijnych, w ramach których egzegeci 
wszystkich wyznań chrześcijańskich współpracują ze sobą w pełnej har
monii, pewne stare polemiki, które dzieliły nas od stuleci, okazały się 
nieuzasadnione. W tym miejscu trzeba wspomnieć kard. Beę, który ostat
nie dziesięć lat swego długiego, studiowaniu i nauczaniu Pisma Świętego 
poświęconego życia, oddał służbie dla jedności. Jeśli II Sobór Watykań
ski zapewnia: Trzeba więc, aby xwszelkie kaznodziejstwo kościelne, tak 
jak sama religia chrześcijańska, żywiło się i kierowało Pismem Świętym  
(Konstytucja dogmatyczna „O Objawieniu Bożym” nr 21), to daje tylko 
wyraz wspólnemu przeświadczeniu. Słowo Boże zaczyna być rozumiane 
coraz bardziej wjpowiązaniu z życiem i świadectwem wspólnoty kościel
nej jako nosicielki tego Ducha, o którym Jezus powiedział: On was wszy
stkich nauczy, On doprowadzi was do całej prawdy (J 14, 26; 16, 13). 
Jeśli nawet nie jesteśmy w pełni zgodni co do interpretacji pewnych waż
nych elementów Słowa Bożego, czyż nie powinniśmy podkreślić pozytyw
nego znaczenia wzrostu zgodności poglądów co do rozumienia prawdzi
wej jego funkcji?
6. Istnieje jeszcze inny aspekt tajemnicy chrześcijańskiej, który wiąże 
nas obecnie. Wspólnie odkryliśmy na nowo rolę odgrywaną przez Ducha 
Świętego. To odkrycie — które wycisnęło swe piętno na odnowie liturgii 
katolickiej — uwrażliwiło nas na nowe wymiary naszego życia kościel
nego. Duch jest źródłem wolności, która pozwala nam odnowić w pełnej 
wierności to, cośmy otrzymali od poprzedzających nas pokoleń. On po
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zwala znaleźć nowe drogi, gdy tylko zaczyna się mówić o potrzebie 
wspólnego dążenia do jedności, opierającej się na prawdzie a jednocześnie 
uwzględniającej obfitą różnorodność prawdziwych wartości chrześcijań
skich, które mają swe źródło we wspólnym dziedzictwie (por. „Dekret 
o Ekumenizmie” nr 4).
7. Przez to nowe podkreślenie znaczenia Ducha, nasza modlitwa przybra
ła szczególny kształt. Nastąpiło większe otwarcie na modlitwę dziękczyn
ną, podczas której odrywamy się od własnych trosk, kierując spojrzenie 
na dzieło Boże i cud Jego łaski. To utkwienie spojrzenia w Bogu wiąże 
się ze wzrostem naszej świadomości odnośnie planu, jaki posiada Bóg dla 
swego ludu. Nie zadowalamy się już wspólnym wzywaniem Boga i kie
rowaniem próśb pod Jego adresem; teraz myślimy o tym, aby podzięko
wać Bogu za dzieło Jego łaski.

Zresztą modlitwa zajmuje w naszych wysiłkach pierwszoplanowe miej
sce. Chociaż nie jest jeszcze możliwe przyjmowanie Komunii przy tym 
samym Stole, a tym samym wspólne celebrowanie Eucharystii Pana, to 
coraz bardziej zaczyna zależeć nam na tym, aby wspólną modlitwę uczy
nić ośrodkiem naszych spotkań nawet wówczas, gdy są to najzwyklejsze 
posiedzenia robocze. Z tego punktu widzenia doniosłe znaczenie miał 
fakt, że ubiegłoroczne Zgromadzenie Ogólne w Vancouver zdominowane 
zostało przez wspólną modlitwę, i że symbolem tego tak ważnego wyda
rzenia ekumenicznego stał się dla opinii publicznej namiot, w którym co
dziennie, z żarliwą wiarą, wznoszono modły. Czy i dzisiaj nie spotykamy 
się z sobą w modlitwie? To wspólne wzrastanie w wierności wobec na
kazu Apostoła: Nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie! 
(1 Tes 5, 17—18) — jest niewątpliwie znakiem tego, że uczestnikiem na
szych poszukiwań jest Duch Pana. Znak ten wskazuje, że jesteśmy na 
właściwej drodze.
8. Dzięki wzajemnemu zbliżeniu i doświadczeniu we wspólnej modlitwie, 
stało się dla nas możliwe faktyczne zawarcie solidarności braterskiej z 
Światową Radą Kościołów i jej Kościołami członkowskimi, o której mó
wił papież Paweł VI (Posłanie do Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi, 
1975). W ten sposób rozwinęła się rozgałęziona współpraca, zwłaszcza w 
dziedzinie poważnych i wytrwałych badań teologicznych prowadzonych 
w ramach „Wiary i Ustroju”. Chodzi tu o fundamentalną pracę ekume
niczną, gdyż jedność w wyznawaniu wiary stanowi warunek powodzenia 
wszystkich wspólnie podejmowanych wysiłków; lecz z drugiej strony wy
siłki te są ważnym środkiem do osiągnięcia postępów na drodze wiodącej 
do jedności we wierze.
9. Wspólna służba wobec ludzkości w imieniu Ewangelii jest konieczna 
po to, vaby czynić prawdę i zbliżać się w ten sposób do światła (por. J 3, 
21). To nie przypadek, że oświadczenia Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali 
o służbie wobec stworzenia i wypowiedzi Konstytucji dogmatycznej „O 
Kościele” wykazują w wielu punktach zgodność poglądów. Badania Świa
towej Rady Kościołów nad sprawiedliwością i pokojem, jej zaangażowa
nie w służbę na rzecz najbiedniejszych i najnieszczęśliwszych, jej nieu
stanna działalność w dziedzinie wolności i praw człowieka — wszystko 
to harmonizuje ze stałymi wysiłkami Kościoła katolickiego w tej dzie
dzinie.

Obrona człowieka, jego godności, wolności, praw, pełnego sensu jego 
egzystencji, są faktycznie główną troską Kościoła katolickiego. Wszędzie, 
gdzie może, stara się on o stworzenie warunków niezbędnych do tego, 
aby w egzystencji człowieka doszła do głosu pełna prawda; Kościół jest
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bowiem przekonany, że ten człowiek jest pierwszą drogą, po której wi
nien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego posłannictwa (Redemptor ho
minis nr 14). Angażując się po stronie człowieka, nie bacząc przy tym 
na system polityczny kraju, w którym ten człowiek żyje, Kościół zważa 
na to, aby zaznaczyć różnicę między Kościołem a państwem i względną 
niezależność pierwszego od drugiego. Kościół respektuje szlachetną i trud
ną funkcję tych, których obowiązkiem jest troska o wspólne dobro; pro
wadzi z nimi dialog, utrzymuje stałe stosunki, aby wspólnie przysłużyć 
się sprawie pokoju i sprawiedliwości. Przy tym zdaje sobie sprawę, że 
nie jest jego rzeczą wypowiadanie się co do form rządzenia, jakie ludzie 
wybrali dla uregulowania swoich ziemskich spraw, ani popieranie wysił
ków zmierzających do obalenia istniejących rządów z użyciem przemocy. 
Wzywa on jednak świeckich, aby uczestniczyli aktywnie w tworzeniu 
wspólnego dobra, zgodnie z zasadami Ewangelii; dla siebie rezerwuje pra
wo oceny sytuacji w aspekcie etycznym, czy jest ona korzystna dla osób 
i wspólnot, czy też przynosi poważną szkodę prawom człowieka, wol
ności obywatelskiej i religijnej (por. Konstytucja pastoralna „O Koście
le w świecie współczesnym” nrnr 41 i 75).

Kościół katolicki wyraża życzenie, aby inne Kościoły i wspólnoty 
chrześcijańskie wypowiedziały się wspólnie z nim w sprawie ostatniego 
punktu; chodzi tu o zagwarantowanie autentycznej wolności sumienia i 
kultu dla obywateli, także o wolność Kościołów w dziedzinie kształcenia 
swoich duchownych i dysponowania niezbędnymi środkami umożliwiają
cymi wiernym swobodne wyznawanie swej wiary. Wielu ludzi dobrej 
woli i wiele instytucji międzynarodowych rozumie dzisiaj znaczenie tego 
podstawowego prawa; ale ze względu na ciężar gatunkowy tych faktów, 
wydaje mi się konieczne, aby ogół chrześcijan i wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie — jeśli mają możliwość wypowiedzenia się — złożyły 
wspólne świadectwo w kwestii, która ma dla nich żywotne znaczenie.
10. Poza tym winniśmy współpracować coraz ściślej w tych dziedzinach, 
w których istoty ludzkie — z powodu trudnych warunków środowisko
wych — napotykają na wielkie trudności, aby żyć zgodnie z godnością 
swego powołania w sferze życia społecznego, etycznego i religijnego. Jak 
wiele wartości ludzkich w życiu jednostek i rodzin uległo zaciemnieniu: 
sprawiedliwe stosunki międzyludzkie, prawdziwa miłość, braterska szcze
rość i wspaniałomyślność! Mimo podziałów i często różnych sposobów po
stępowania w dziedzinie myśli i akcji społecznej, spotykamy się często 
i stwierdzamy zbieżność poglądów, która wynika z tego, że w taki sam 
sposób odczytujemy Ewangelię. Zdarza się, że w sprawie środków, jaki
mi należy się posłużyć, poglądy nasze nie są zgodne. Nasze stanowiska 
w dziedzinie etyki nie zawsze są identyczne. Ale to, co nas łączy, pozwala 
nam żywić nadzieję, że pewnego dnia uda nam się osiągnąć konwergencję 
w fundamentalnych sprawach.

Wola „naśladowania Chrystusa” w Jego miłości wobec potrzebujących 
skłania nas do wspólnego działania. Ta wspólnota w służbie ewangelicz
nej, mimo ograniczenia czasowego, pozwala nam przewidzieć możliwy 
rozwój wypadków: osiągnięcie pełnej i doskonałej wspólnoty w wierze, 
w miłości i w eucharystii. Nie chodzi więc o całkiem przypadkowe spot
kanie, umotywowane jedynie współczuciem wobec nędzy lub reakcją na 
niesprawiedliwość. Ta wspólna służba jest częścią składową naszej wspól
nej drogi do jedności.
11. Spotykamy się także w trosce o przyszłość ludzkości. Nasza wiara 
w Chrystusa łączy nas w tej samej nadziei przeciwstawienia się siłom
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zniszczenia, które zagrażają ludzkości, rozkładają jej duchowe fundamen
ty, wprowadzają ją na krawędź przepaści. Boże dzieło stworzenia i zba
wienia nie może ulec zniszczeniu z powodu zła, które grzech wytworzył 
w ludzkim sercu, nie może ono definitywnie zginąć. Ale to prowadzi nas 
do poważnego potraktowania naszej własnej odpowiedzialności, jako 
chrześcijan, za przyszłość człowieka i uświadamia nam także, że nasze 
rozłamy i podziały są poważną przeszkodą w wykonaniu tego zadania. 
W tej samej mierze, w jakiej nasze podziały zaciemniają składanie świa
dectwa w świecie, stanowią one przeszkodę w zwiastowaniu radosnego 
posłannictwa o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
12. Wspólnota w działaniu opiera się na tym, że podzielamy wspólną 
troskę o ewangelizację. Doktorze Potter, to nie był przypadek, że w 
1974 r. zaproszono Księdza do Rzymu w celu wygłoszenia przemówienia 
do członków Synodu Biskupów; głębokie przemyślenia tego zgromadze
nia biskupów dotyczące ewangelizacji we współczesnym świecie, zawar
te są w piśmie apostolskim ,,Evangelii mutiandii”. Ksiądz przedstawił 
Synodowi, jak Światowa Rada Kościołów pojmuje zadanie misyjne. Już 
przy tej okazji stało się jasne, żć wielkie i palące problemy ewangelizacji 
i jej metod, dialogu z innymi religiami, relacji wzajemnej między Ewan
gelią a kulturą, są zadaniem, w którego rozwiązywaniu winni uczestni
czyć wszyscy chrześcijanie.

Nasze spotkania i nasza wymiana poglądów na powyższy temat uka
zały, że wszyscy możemy powiedzieć zgodnie, iż nie ma prawdziwej 
ewangelizacji, jeśli nie zwiastuje się imienia, nauki, życia, obietnic, Kró
lestwa, tajemnicy Jezusa z Nazaretu („Evangelii mutiandi” nr 22). Ale 
uznajemy też, że rzeczą niemożliwą jest również przyjęcie poglądu, iż 
dziełu ewangelizacji wolno zaniedbać bardzo trudne, dziś tak intensywnie 
dyskutowane, problemy dotyczące sprawiedliwości, wyzwolenia, rozwoju 
i pokoju w świecie. Gdyby do tego doszło, oznaczałoby to, że zapomniana 
została nauka Ewangelii o miłości względem cierpiącego i potrzebującego 
bliźniego (op. cit. nr 31).
13. W Kościele katolickim odpowiedzialność za realizację i koordynację 
wszystkich aspektów ewangelizacji ponoszą biskupi; na nich spoczywa 
obowiązek utrzymania jej autentycznej inspiracji, respektowania podsta
wowej wolności w dziedzinie przynależności religijnej, nie dopuszczania 
do działalności prozelickiej i nie ulegania ideologiom w danym momencie 
modnym. Harmonijny rozwój współpracy z Kościołem katolickim doma
ga się uwzględnienia tego przekonania, które podziela zresztą wiele Koś
ciołów członkowskich Światowej Rady Kościołów.
14. Piętnaście lat temu mój poprzednik papież Paweł VI złożył Wam 
wizytę, wyrażając zadowolenie z powodu rozwoju stosunków między 
Światową Radą Kościołów a Kościołem katolickim. Chciałbym wobec 
Was, co już czyniłem wielokrotnie, wypowiedzieć życzenie, aby ta współ
praca między nami, tam gdzie tylko jest to możliwe, uległa rozszerzeniu 
i intensyfikacji. Wspólna Grupa Robocza Kościoła katolickiego i Świato
wej Rady Kościołów ma do wypełnienia ważne zadanie. Musi ona wyka
zać się pomysłowością, o ile chce znaleźć drogi, które tu i teraz pozwolą 
nam zjednoczyć się w poczuciu wielkiej misji: okazywać światu Chrystusa 
(,»Redemptor hominis” nr 11). Realizując wspólnie Jego prawdę sprawi
my, że dostrzeżone zostanie Jego światło. Ten wysiłek na rzecz wspólne
go, widzialnego świadectwa jest jednym z głównych zadań zleconych 
Wspólnej Grupie Roboczej. Będzie to wymagało nowych wysiłków na 
rzecz edukacji ekumenicznej i pogłębienia doktryny. Nasze świadectwo



PA PIE Ż  JA N  PAW EŁ II W GENEWIE 89

stanie się świadectwem prawdziwie i całkowicie wspólnym dopiero wów
czas, gdy osiągniemy jedność w wyznawaniu wiary apostolskiej.
15. Dzisiaj, wobec Boga i Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, 
możemy podziękować za postępy, które poczyniliśmy wspólnie na drodze 
do jedności. Postępy te zabraniają nam cofać .się wstecz. Dziękując Wam 
za wszystko, co Światowa Rada Kościołów uczyniła od początku swego 
istnienia w dziedzinie dopomożenia nam we wspólnym wzrastaniu, chciał
bym zwrócić uwagę na zdecydowaną wolę Kościoła katolickiego uczynie
nia wszystkiego, aby pewnego dnia mogło zaświecić światło przywróconej 
koinonia. Czyż możemy to uczynić inaczej, niż przez dalsze podejmowa
nie wysiłków zmierzających do wzrastania we wzajemnym szacunku i za
ufaniu oraz we wspólnym poszukiwaniu jednej prawdy? Droga jest dłu
ga. Krocząc nią, trzeba należycie traktować każdy jej etap. Pomoże nam 
tutaj wiara w Ducha Świętego.

Drodzy bracia i drogie Siostry w Chrystusie! Jak mój czcigodny po
przednik Paweł VI na początku drugiej sesji II Soboru Watykańskiego 
(29 września 1963), gdy nawiązywał do trudnego problemu jedności, tak 
chciałbym i ja być wśród Was obecny jako pokorny czciciel i sługa 
Chrystusa, tego Chrystusa, którego majestat możemy oglądać w tylu 
wspaniałych kościołach Wschodu i Zachodu! On jest tym, który w chwa
le dzielonej ze swym Ojcem, przewodniczy zgromadzeniu wierzących i 
błogosławi mu. My, którym powierzono tyle zadań kościelnych, zwraca
my się do Niego i Jego Ojca z prośbą o dar światła i Ducha Świętego, 
byśmy mogli złożyć lepsze świadectwo i mogli lepiej służyć zbawieniu 
ludzi. Czy nie jesteśmy trochę podobni do apostołów i uczniów, którzy 
zgromadzili się w wieczerniku z Marią, matką Jezusa? Chrystus Zbawiciel 
jest naszym początkiem, naszą drogą i drogowskazem, naszą nadzieją i ce
lem. Niechaj sprawi, aby Jego Kościół na ziemi, w swojej tajemnicy i wi
dzialnej jedności, stawał się coraz bardziej epifanią miłości, która jed
noczy Ojca z Synem i Duchem Świętym.

Tłum. Krzysztof Załęski

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE 
ŚWIATOWEJ RADY KOSCIOLÖW I WATYKANU

1. Z okazji wizyty Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II w Świa
towej Radzie Kościołów dziękujemy Bogu za to, co czyni, aby chrześcijan, 
ich Kościoły i wspólnoty zbliżyć do siebie wzajemnie przez ruch ekume
niczny, który jest darem Jego łaski. Dzięki darowi Ducha Świętego gro
madzi On rozproszone dzieci w jeden lud i napełnia ich serca tęsknotą za 
jednym i widzialnym Kościołem Bożym, który by był naprawdę powsze
chny i miał posłannictwo do całego świata *.
2. Wizyta odbywa się w piętnaście lat po przybyciu tutaj papieża Pawła 1

1 Dekret o ekumenizmie, nr 1; cyt. za: „Życie i Myśl”. Numer specjalny poświę
cony dokumentom soborowym, Warszawa 1967, s. 153.
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VI, który określił swoją obecność w Centrum Ekumenicznym jako wy
raźny znak chrześcijańskiej wspólnoty, która już istnieje między wszyst
kimi ochrzczonymi, i tym samym między Kościołami członkowskimi Świa
towej Rady Kościołów a Kościołem Rzymskokatolickim* 1 2 *.
3. Pobudzeni mocą Ducha Świętego w tym okresie Zielonych Świąt, od
nawiamy nasze zobowiązanie do pracy nad jednością wszystkich chrześ
cijan, pracy, której przyświeca wizja widzialnej jedności — w jednej 
wierze i jednej wspólnocie eucharystycznej — manifestującej się w na
bożeństwie i wspólnym życiu w Chrystusie8. Światowa Rada Kościołów 
odegrała wielką rolę w rozpowszechnianiu tej ekumenicznej wizji wzy
wając Kościoły do wychodzenia sobie naprzeciw i do spotkań. Również 
Kościół Rzymskokatolicki wyraził tę wizję w dokumentach II Soboru Wa
tykańskiego, a zwłaszcza w Dekrecie o Ekumenizmie.
4. Dzisiaj modlimy się słowami papieża Jana Pawła II o sposoby, jaki
mi moglibyśmy składać świadectwo o naszej wierze, która już nas łączy, 
i o rzeczywistej, choć jeszcze niepełnej wspólnocie, która już nas jednoczy 
w Chrystusie i w tajemnicy Jego Kościoła 4.
5. Tak właśnie modląc się, wyrażamy skruchę z powodu naszych po
działów i nieposłuszeństwa. Brak zgody w ważnych, kwestiach doktry
nalnych, problemach społecznych i praktyce duszpasterskiej ciągle jesz
cze rozdziela chrześcijan i szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania 
Ewangelii wszelkiemu stworzeniu5 6. Ewangelizacja straci wiele ze swej 
mocy, jeżeli głosiciele Ewangelii będą się różnili między sobą w wielu 
sprawach. Rozłam wśród chrześcijan jest sprawą wielkiej wagi, gdyż 
cierpi na tym dzieło Chrystusowe ®. Jesteśmy głęboko przekonani, że jed
ność wszystkich chrześcijan i wspólne świadectwo wobec świata ściśle od 
siebie zależą. ;
6. Kiedy razem się modlimy, tak jak dzisiaj, przeżywamy mocną więź 
jaka łączy nas z Chrystusem, Głową Ciała, a także nas między sobą. Jed
nakże ta modlitewna wspólnota pogłębia ból z powodu różnic między 
Kościołami w kwestii wspólnoty eucharystycznej, która powinna być jak 
najbardziej oczywistym świadectwetn o ofierze złożonej za świat przez 
Chrystusa7. Jesteśmy dlatego bez przerwy wzywani do budowania się 
jako duchowa Świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania 
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa8.
7. Wzrastająca zbieżność, w naszym rozumieniu, autorytetu Słowa Bo

* Przemówienie Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI w odpowiedzi na powita
nie przez dr. Eugene Carson Blakefa w dniu 10 czerwca 1969 w Centrum Ekume
nicznym w Genewie, w: ökumenischer Pressedienst”, Genf 1969, nr 21.

1 Konstytucja Światowej Rady Kościołów, art. III, par. 1:, cyt. za: „Vancouver
’83”, Wybór materiałów z VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów,
Warszawa 1984, s. 196.

4 Pismo Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, z 23 lutego 1979 r., do bp. 
Romana Torrelli Cascante z okazji posiedzenia Wspólnej Grupy Roboczej.

8 Dekret o ekumenizmie, nr 1, op. cit.
6 Napomnienie apostolskie „Euangelii nuntiandi” Jego Świątobliwości Papieża Pa

wła VI w sprawie ewangelizacji we współczesnym świecie, nr 77.
7 Common Witness. A study document of the Joint Working Group of the Ro

man Catholic Church and the World Council of Churches. WCC Mission Series 
No. 1, Geneva 1981, s. 18, par. 31.

8 1 P 2, 5.
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żego w Biblii, wyznań starożytnego Kościoła i wiary przez nie wyrażonej 
sprawia, że kroki ku jedności i wspólne świadectwo stają się coraz bar
dziej możliwe. Wspierają się one i przede wszystkim zależą od nieustan
nej, coraz potężniejszej modlitwy przyczynnej, jaką chrześcijanie zano
szą do Boga jedni za drugich i za cały lud, docierając do najgłębszego 
źródła jedności poprzez tajemnicę modlitwy. Tydzień Modlitwy o Jed
ność odgrywa wielką rolę we wzywaniu wszystkich chrześcijan, gdziekol
wiek się znajdują, do udziału we wspólnej modlitwie, która jest podsta
wą naszego dążenia do pełniejszej jedności.
8. Istnieje coraz większa świadomość zasadniczej jedności ludu Bożego 
na każdym miejscu i we wszystkich miejscach, jedności, opartej na rze
czywistej choć niedoskonałej wspólnocie istniejącej między wszystkimi, 
którzy wierzą w Chrystusa i zostali ochrzczeni w Imię Jego 9 10 11. Chociaż 
wiele jeszcze trzeba zrobić dla pokonania przeszkód na drodze do dosko
nałej wspólnoty kościelnej10, uznajemy, że ta już istniejąca wspólnota 
posiada duże możliwości do głoszenia Ewangelii.
9. W ciągu ostatnich dwudziestu lat na całym świecie chrześcijanie i Ko
ścioły wykazały rosnącą zdolność dawania wspólnego świadectwan. To 
świadectwo, zakorzenione we wspólnej modlitwie, wyrażone w zaanga
żowanej wspólnocie i współpracy na gruncie lokalnym, kieruje się ku 
pogłębieniu duchowej jedności i jej uzewnętrznieniu w sposób widzial
ny 12 *.
10. Jesteśmy wdzięczni za wspólne wysiłki w łonie Komisji „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów nad opracowaniem oświadczenia na 
temat „Chrztu, Eucharystii i Urzędu Duchownego”. Wykazuje ono zna
czące zbieżności teologiczne, które Komisja „Wiara i Ustrój” rozpoznaje 
i formułuje 18, oraz wskazuje na obiecującą przyszłość. Modlimy się, aby 
Duch Święty, który przebywa w wierzących, oświecał nasze umysły i przy
gotował nasze serca do przezwyciężenia pozostałych przeszkód na drodze 
do pełnej wspólnoty wśród chrześcijan. Tęsknimy za taką wspólnotą 
opartą na jednym Chrzcie, zjednoczoną w wyznawaniu jednej wiary apo
stolskiej, wykonującą jedną apostolską posługę i wyrażoną we wspólnym 
sprawowaniu Eucharystii na chwałę Boga i dla zbawienia ludzkości.
11. Pilną sprawą jest również wspólne świadectwo składane przez za
spokajanie ludzkich potrzeb i przez potwierdzanie, że sprawiedliwość mu
si się wyrażać zarówno w życiu jednostek, jak i w strukturach społecz
nych. Będzie to oznaczało wysiłek w bardziej skutecznym podejmowaniu 
inicjatyw w zakresie społecznej współpracy, angażującej obu partnerów, 
dążącej do wspólnego rozwiązywania najpilniejszych problemów, zwłasz
cza sprawy światowego pokoju. Dzięki takiej współpracy możemy głosić 
poselstwo nadziei i pokoju w podzielonym świecie.
2. Takim krokom na naszej ekumenicznej drodze będzie służyć odno

• Piąty Raport Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Świa
towej Rady Kościołów, w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” Warszawa 1983, 
nr 4, s. 47.

10 The Fourth Official Report of the Joint Working Group between the Roman 
Catholic Church and the World Council of Churches (1975), w: Breaking Barriers 
Nairobi 1975, Genewa 1976, s. 271n.

11 Common Witness, op. cit., s. 7, par. 1.
12 Op. cit., s. 17, par. 28.
12 Chrzest, Eucharystia, Urząd Duchowny. Dokument Komisji „Wiara i Ustrój” 

SRK, w : „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” Warszawa 1983, nr 1, s. 24.
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wiony mandat Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Światowej Rady Kościołów, Grupy, która przez prawie dwadzieścia lat 
pielęgnowała stosunki między tymi dwoma partnerami. W nowym eta
pie będzie ona nadal poszukiwała sposobów rozprzestrzeniania jedności, 
wykonywania zadań nakreślonych w swoim piątym raporcie. Będzie da
wała pierwszeństwo wyjaśnianiu celów i popieraniu dążenia do jedności, 
wspólnemu świadectwu, społecznej współpracy i formowaniu ekumenicz- 
nycn postaw na wszystkich płaszczyznach.
13. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie, który obdarzył nas życiem 
na chwałę Boga. Dzisiejsze spotkanie wyraża coś z tego, co nas łączy we 
wspólnym powołaniu, wyraża też naszą wzajemną za siebie odpowiedzial
ność jako członków Ciała Chrystusowego. Niech stanie się ono okazją do 
nadziei i znakiem rzeczy przyszłych, owocną odpowiedzią na wolę Boga 
i na modlitwę naszego Pana, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwie
rzył 14.

Ks. dr Philip Potter Kardynał Jan Wiłlebrands
sekretarz generalny przewodniczący Sekretariatu
Światowej Rady Kościołów do Spraw Jedności Chrześcijan

Tłum. ks. Bogdan Tranda

POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Genewa, Szwajcaria, 9—18 lipca 1984 r.

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów jest najwyższym orga
nem Rady w okresie między zgromadzeniami ogólnymi, które odbywają 
się co 7—8 lat. Obecny Komitet Naczelny, wybrany podczas ubiegłorocz
nego VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver (Kanada), liczy 150 człon
ków. Z Polski w jego skład, już w drugiej kadencji, wchodzi bp Jeremiasz 
z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas tegorocz
nych obrad Komitet Naczelny miał do wykonania dwa zadania: zatwier
dzenie programów i ustalenie najważniejszych zadań w ramach wytycz
nych przyjętych przez Zgromadzenie w Vancouver oraz wybranie nowe
go sekretarza generalnego.

Komitet Naczelny zebrał się w cztery tygodnie po odwiedzeniu siedzi
by Światowej Rady Kościołów w Genewie przez papieża Jana Pawła II. 
Fakt ten jak i głębsza refleksja nad kształtem dalszych stosunków mię
dzy Watykanem a Genewą znalazły odbicie w sprawozdaniach przewod
niczącego Komitetu Naczelnego, ks. Heinza Joachima Helda i sekretarza

14 J 17, 21.
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generalnego, ks. dr. Philipa Pottera oraz w uchwalonych dokumentach. 
Według opinii przewodniczącego Komitetu Naczelnego, wizyta Jana Pa
wła II była dla ruchu ekumenicznego ważnym wydarzeniem duchowym. 
Rozmowy i wspólne oświadczenie, podane do wiadomości publicznej na 
zakończenie wizyty, potwierdziły wolą i konieczność dalszej współpracy 
między obu partnerami, zwłaszcza w ramach Wspólnej Grupy Roboczefj,

W sprawozdaniu dr. P. Pottera znalazły się następujące słowa na ten 
temat: Wizyta papieża Jana Pawła II była widzialnym wyrazem wzrostu 
wzajemnego zaufania. Ukazała naszą rzeczywistą, mimo że jeszcze niedo
skonałą wspólnotę w Ciele Chrystusa. We wspólnym oświadczeniu, przy
jętym na zakończenie wizyty, zobowiązaliśmy się podjąć inicjatywy, któ
re przez wspólną refleksję, wspólne świadectwo i wspólne akcje umożli
wią nam przeżywanie jedności w Chrystusie, Głowie Kościoła.

Komitet Naczelny, nawiązując do Piątego Oficjalnego Raportu Wspól
nej Grupy Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokato
lickiego, ogłoszonego w 1983 r., stwierdził, że w przyszłej współpracy na
leży skoncentrować się przede wszystkim na poszukiwaniu dróg wiodą
cych do jedności, dawaniu wspólnego świadectwa, problematyce społecz
nej i edukacji ekumenicznej.

W 36-letniej historii Światowej Rady Kościołów kilkakrotnie ulegała 
zmianie jej struktura organizacyjna. Struktura obecna obowiązuje od po
czątku lat siedemdziesiątych. W ramach SRK działają trzy wielkie „ze
społy programowe”, z których każdy dzieli się jeszcze na podzespoły (ko
misje, grupy robocze itp.). Zespół Programowy I „Wiara i Świadectwo” 
obejmuje: Komisję „Wiara i Ustrój”, Komisję do Spraw Misji Światowej 
i Ewangelizacji, Grupę Roboczą do Spraw Kościoła i Społeczeństwa oraz 
Grupę Roboczą do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii. 
W skład Zespołu Programowego II „Sprawiedliwość i Służba” wchodzą: 
Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych, Komisja Pomocy Mię
dzykościelnej, Służby dla Uchodźców i Świata, Komisja do Spraw Koś
cielnej Służby w Rozwoju, Komisja Programu Zwalczania Rasizmu, 
Chrześcijańska Komisja Zdrowia i Ekumeniczny Fundusz Kredytowy. 
Natomiast Zespół Programowy III „Kształcenie i Odnowa” skupia uwagę 
na następujących zagadnieniach: kształcenie ogólne, edukacja teologicz
na, odnowa i życie parafialne, studia biblijne, kobieta w Kościele i spo
łeczeństwie, młodzież. Stosując pewne uproszczenie można powiedzieć, że 
zadaniem pierwszego zespołu programowego jest praca teoretyczna, dru
giego — wcielanie wypracowanych teorii w życie. Na trzecim zespole 
programowym spoczywa obowiązek działalności kształceniowej i uświa
damiającej.

Każdy z wymienionych zespołów programowych przedłożył Komiteto
wi Naczelnemu obszerne sprawozdanie z prowadzonej działalności. Na
stępnie wybrano spośród członków Komitetu Naczelnego trzy komitety, 
które w oparciu o wymienione sprawozdania i inne dokumenty opracowa
ły raporty zawierające propozycje dla przyszłej działalności zespołów 
i podzespołów. Propozycje te, przyjęte przez plenum, stawały się wią
żącymi uchwałami.

Nie sposób w krótkim sprawozdaniu przedstawić wszystkie dyskuto
wane sprawy i podjęte uchwały. Z konieczności trzeba się więc ograni- 
czyś do tego, co najważniejsze.

Komisja „Wiara i Ustrój” pragnie w najbliższych latach skupić uwagę 
na trzech zagadnieniach. Z jednej strony chodzi o wspieranie procesu re
cepcji dokumentu konwergencji w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu
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duchownego, przyjętego na posiedzeniu w Limie (Peru), w styczniu 1982 
roku. Przewiduje się tutaj ścisłą współpracę Komisji z Kościołami, z re
gionalnymi i krajowymi radami Kościołów, instytutami ekumenicznymi 
itp. Po drugie, chodzi o dalszy postęp pracy nad rozpoczętym już stu
dium dotyczącym „Wspólnego wyrażania wiary apostolskiej dzisiaj’’. Ce
lem tego studium jest ukazanie, że mimo skomplikowanych problemów 
współczesnego świata, istnienia różnych konfesji, tradycji i kultur, za
chodzi możliwość wspólnego wyznawania wiary apostolskiej. Trzecie — 
i ostatnie studium — dotyczy tematu: „Jedność Kościoła i odnowa wspól
noty ludzkiej”. Nawiązuje ono do wcześniejszego studium z początku lat 
siedemdziesiątych, które dotyczyło jedności Kościoła i jedności ludzkości. 
W sierpniu 1985 r. odbędzie się w Stavanger (Norwegia) posiedzenie ple
narne Komisji „Wiara i Ustrój”. Natomiast w 1988 lub 1989 r. ma być 
zwołana V Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła, 
która podsumuje wyniki prowadzonej działalności, a zwłaszcza przebieg 
procesu recepcji dokumentu konwergencji w sprawie chrztu, eucharystii 
i urzędu duchownego. V Światowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustro
ju będzie wielkim wydarzeniem w życiu Kościołów członkowskich SRK; 
poprzednia odbyła się w 1963 r.

Zgodnie z uchwałą Komitetu Naczelnego, w pracy Komisji do Spraw 
Misji Światowej i Ewangelizacji pierwszeństwo uzyskają następujące te
maty: Ewangelia a kultura, Dobra Nowina dla biednych, opór jako for
ma świadectwa chrześcijańskiego, wspólne świadectwo chrześcijan róż
nych tradycji i różnego pochodzenia kulturowego. Komitet Naczelny po
twierdził, że popiera wcześniejsze deklaracje Światowej Rady Kościołów, 
w których Rada dystansowała się od działalności prozelickiej, tj. pozyski
wania chrześcijan jednej tradycji chrześcijańskiej dla drugiej. Dał też 
wyraz trosce, że niektóre grupy fundamentalistów protestanckich (tzw. 
ewangelikaliści), które ostro krytykują Światową Radę Kościołów za jej 
zaangażowanie społeczno-polityczne, popierają jednocześnie represyjne re
żimy. Inna uchwała mówi o wytężeniu wysiłków zmierzających do zro
zumienia doświadczeń Kościołów w krajach socjalistycznych w dziedzi
nie misji i ewangelizacji. W 1987 lub 1988 r. odbędzie się kolejna Świa
towa Konferencja Misyjna.
„ Także Grupa Robocza do Spraw Kościoła i Społeczeństwa pragnie zwo
łać w 1989 r. konferencję światową poświęconą trzem wzajemnie powią
zanym zagadnieniom: sprawiedliwości, pokojowi i integralności stworze
nia. Poczynając od 1985 r., Światowa Rada Kościołów wspólnie z krajo
wymi radami ekumenicznymi organizować będzie spotkania regionalne 
służące przygotowaniu tej konferencji. Na spotkania te zapraszani będą 
nie tylko oficjalni przedstawiciele Kościołów, ale także działacze chrześ
cijańskich grup inicjatywnych zainteresowani tematyką przyszłej konfe
rencji światowej.

Sprawozdanie Zespołu Programowego II „Sprawiedliwość i Służba” 
zwróciło uwagę na stale pogarszającą się sytuację w świecie: ok. 400 min 
ludzi stale głoduje, 12 min — przeważnie kobiety i dzieci — to ofiary 
wojny i ucisku, przeżywające los uchodźców. Coraz więcej narodów stoi 
na krawędzi bankructwa. Wzrasta rabunkowa eksploatacja zasobów zie
mi i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Pogorszeniu uległy sto
sunki między obu supermocarstwami. Wszystko to każe spoglądać z 
troską na przyszłe losy świata i ludzkości. Światowa Rada Kościo
łów jest organizacją Kościołów i jako taka nie ma bezpośredniego wpły
wu na sytuację w świecie. Z drugiej jednak strony nie zamierza przy
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glądać się biernie panującym stosunkom, lecz przynajmniej w symbolicz
ny sposób chce przyczyniać się do zmiany świadomości.

Już w 1968 r., podczas IV Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali (Szwe
cja), Rada zaapelowała do Kościołów członkowskich, wspólnot i grup 
chrześcijańskich, aby przynajmniej 2% swoich środków finansowych prze
znaczyły na pracę kościelną służącą rozwojowi krajów ubogich. Ten „apel 
o 2%” został ponowiony podczas obecnego posiedzenia Komitetu Naczel
nego. Przyjęta rezolucja podkreśla, że w apelu tym nie chodzi tylko o pie
niądze, lecz także o wyczulenie świadomości publicznej na niesprawie
dliwe struktury w świecie i o wywarcie wpływu na usunięcie tych struk
tur. Rezolucja zachęca Kościoły i organizacje kościelne, aby część swoich 
zasobów przekazały takim organizacjom, które angażują się na rzecz bied
nych i uciskanych lub zwracają uwagę opinii publicznej na niesprawie
dliwe struktury.

W historii Światowej Rady Kościołów żaden z programów nie wywołał 
dotychczas tyle kontrowersji i namiętności jak istniejący od 1969 r. Pro
gram Zwalczania Rasizmu. W ramach tego programu, Rada przekazuje 
każdego roku niewielkie sumy na cele humanitarne ruchom wyzwoleń
czym w Afryce a także w innych częściach świata. Konserwatywne koła 
kościelne związane często z wielkim kapitałem i czerpiące wielkie zyski 
z handlu z białymi rasistami z południowej Afryki, zarzucają Radzie, że 
przekazywane przez nią pieniądze ruchy wyzwoleńcze przeznaczają na 
zakup broni. Jednak dla biednych i uciskanych, zwłaszcza dla uciskanych 
ze względu na kolor skóry, Program Zwalczania Rasizmu stał się symbo
lem nadziei. Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego poinformowano, 
że w bieżącym roku Rada przeznaczy na zwalczanie rasizmu ok. 2 min 
dolarów. Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Pot
ter, stwierdził podczas konferencji prasowej: Miliony ludzi, które nigdy 
nie pojawiają się w telewizji, nie dochodzą do głosu w radiu i nie piszą 
artykułów do gazet, dowiadują się w ten sposób, że jeszcze gdzieś na 
świecie istnieje grupa ludzi, która zna i poważnie traktuje ich troski i po
trzeby.

W ścisłym związku z Programem Zwalczania Rasizmu należy widzieć 
uchwaloną przez Komitet Naczelny rezolucję w sprawie Namibii. Ten, 
przez Republikę Południowej Afryki podporządkowany sobie kraj przed
stawia ona jako tragiczny symbol epoki, której charakterystycznymi ce- 
cechami były: ludobójstwo, wyzysk i grabież. Rezolucja udziela jedno
znacznego poparcia decyzji, podjętej przez ONZ, uznania organizacji wy
zwoleńczej SWAPO jako jedynej legalnej przedstawicielki narodu nami- 
bijskiego. Jednocześnie wyraża ubolewanie, że dotychczas nie zdołano 
wprowadzić w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1978 r. w 
sprawie zawieszenia broni i wolnych wyborów w Namibii pod patronatem 
ONZ. Rezolucja Komitetu Naczelnego SRK zapewnia Kościoły w Namibii 
o swoim pełnym poparciu dla ich walki o samostanowienie.

Komitet Naczelny przyjął w poczet członków Światowej Rady Koś
ciołów dwa dalsze Kościoły: Jednotę Braterską w Nikaragui (40 000 wier
nych) i Zjednoczony Kościół Prezbiteriański w Brazylii (18 000 wiernych). 
W ten sposób liczba Kościołów zrzeszonych w SRK wzrosła do 303. Poza 
tym status rady stowarzyszonej uzyskała Rada Zjednoczonych Kościo
łów w Sudanie, której pełnoprawnym członkiem jest także Kościół Rzym
skokatolicki.

Wkrótce po obradach VI Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver, sekre
tarz generalny Philip Potter doszedł do wniosku, iż nowy początek pracy
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w Radzie winien odbywać się pod nowym kierownictwem. Oświadczył, że 
urząd swój pragnie złożyć z końcem 1984 r., a nie — jak było przewi
dziane — w 1985 r. Komitet Naczelny stanął więc przed problemem wy
boru nowego człowieka na to centralne i kluczowe stanowisko, nie tylko 
w Światowej Radzie Kościołów, lecz i w ruchu ekumenicznym w ogóle. 
Specjalny Komitet Nominacyjny, powołany kilka miesięcy wcześniej, 
przedłożył na obecnym posiedzeniu Komitetu Naczelnego wyniki swoich 
sondaży. Spośród kilku rozpatrywanych kandydatów najszersze popar
cie uzyskał teolog metodystyczny z Urugwaju, 57-letni Emilio Castro.

Nowy sekretarz generalny, który obejmuje urząd 1 stycznia 1985 r., 
jest człowiekiem o dużym doświadczeniu ekumenicznym. Pochodzi z wie
lodzietnej rodziny robotniczej. Urodził się 2 maja 1927 r. w Montevideo. 
Teologię studiował w Buenos Aires (Argentyna) i — jako stypendysta 
SRK — w Bazylei u wybitnego teologa protestanckiego Karola Bartha. 
Podczas studiów w Szwajcarii (1953—54) wszedł po raz pierwszy w kon
takt z Światową Radą Kościołów. Po powrocie do Ameryki Łacińskiej, 
zajmował się pracę duszpasterską w Boliwii i Urugwaju. W latach 1965— 
1972 był koordynatorem Ruchu na Rzecz Jedności Ewangelickiej w Ame
ryce Łacińskiej (UNELAM). W 1970 r. powierzono mu stanowisko prezy
denta Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Urugwaju. Uczestniczył 
w III (New Delhi, 1961) i IV (Uppsala, 1968) Zgromadzeniu Ogólnym SRK 
oraz w realizacji różnych programów ekumenicznych. Z biegiem lat jego 
nazwisko było coraz bardziej znane w środowisku ekumenicznym, tak 
że powołanie go od 1 stycznia 1973 r. na stanowisko dyrektora Komisji 
do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji nie było dla nikogo większym 
zaskoczeniem. Stanowisko to obejmował po P. Potterze wybranym wów
czas na sekretarza generalnego. Obecnie będzie znowu jego następcą. Obu 
teologów łączą jeszcze dwie inne cechy: ta sama przynależność konfesyjna 
i pochodzenie z tego samego regionu świata. Wygląda na to, że Emilio 
Castro będzie wiernym kontynuatorem linii programowej wytyczonej 
przez jego wybitnego poprzednika.

Karol Karski

OŚWIADCZENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
I PATRIARCHY IGNACEGO ZAKKI W SPRAWIE 

WZAJEMNEJ POMOCY PASTORALNEJ 1

1. Jego Świątobliwość Jan Paweł II, biskup Rzymu i papież Kościoła 
katolickiego, oraz Jego Świątobliwość Moran Mor Ignacy Zakka I Iwas, 
patriarcha Antiochii i całego Wschodu oraz zwierzchnik uniwersalnego 
Kościoła syryjsko-prawosławnego, klękają z pokorą przed wyniosłym 
i wielbionym tronem niebiańskim naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzię
kując Mu za tę nadzwyczajną sposobność spotkania się na Jego polece-
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nie i w duchu Jego miłości. Celem tego spotkania jest dalsze pogłębienie 
stosunków między obydwoma Kościołami siostrzanymi, między Kościołem 
Rzymu a syryjsko-prawosławnym Kościołem Antiochii. Pierwsze stosun
ki między nimi zostały już nawiązane dzięki wspólnej inicjatywie Ich 
Świątobliwości papieża Pawła VI i patriarchy Mor Ignacego Jakuba III.
2. Ich Świątobliwości papież Jan Paweł II i patriarcha Zakka I pragną 
usilnie rozszerzenia zasięgu stosunków braterskich. Oznajmiają oni ni
niejszym, że biskupów, kler i wiernych obu Kościołów wiąże już głębo
ka wspólnota duchowa. Dzięki tej wspólnocie można zacieśnić więź zau
fania, nadziei i miłości oraz dokonać postępu w zakresie poszukiwania 
pełnego i wspólnotowego życia kościelnego.
3. Ich Świątobliwości potwierdzają najpierw wiarę obu Kościołów, wy
rażoną przez Sobór w Nicei z 325 r., znaną powszechnie jako Niceo-Kön- 
stantynopolitańskie Wyznanie Wiary. Obecnie doszli oni do przekonania, 
że nieporozumienia i podziały, które w późniejszych stuleciach nastąpiły 
między obu Kościołami, nie mogą w żadnym wypadku naruszać lub ob
ciążać depozytu wiary. Nieporozumienia i podziały zaistniały wyłącznie 
na skutek różnic w terminologii i w kulturze oraz na skutek różnych 
sformułowań zastosowanych przez poszczególne szkoły teologiczne dla 
wyrażenia tych samych kwestii. Zgodnie z tym przekonaniem, smutny 
fakt podziału i schizmy, który wystąpił w stosunkach między nami w póź
niejszym okresie i dotyczył nauki o wcieleniu, nie ma już dzisiaj realnej 
podstawy istnienia. Słowem i życiem poświadczajmy prawdziwą naukę, że 
Chrystus jest naszym Panem. Dzisiaj przekonujemy się, że nawet rzeko
me różnice poglądów, które zaistniały między nami w zasadach wiary 
sformułowanych przez Sobór w Chalcedonie, nie były różnicami rzeczy
wistymi, lecz zostały spowodowane stosowaniem innej terminologii.
4. Pragniemy więc uroczyście odnowić nasze wspólne przekonanie do
tyczące wiary we wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa; w 1971 r. 
uczynili to już papież Paweł VI i patriarcha. Moran Mor Ignacy Ja
kub III. Obaj odrzucili pogląd, jakoby istniały jakiekolwiek różnice w 
sprawach wiary i podkreślili, że wcielenie Słowa Bożego i prawdziwe 
człowieczeństwo mają charakter tajemnicy. Z naszej strony podkreślamy, 
że dla nas stał się On człowiekiem i że przybrał prawdziwe ciało z ro
zumną duszą. Dzielił nasze człowieczeństwo we wszystkim' z wyjątkiem 
grzechu. Potwierdzamy, że Jezus Chrystus, nasz Pan, Zbawiciel i Król, 
jest prawdziwym Bogiem, że posiada prawdziwe przymioty boskie, a w 
odniesieniu do swego człowieczeństwa — prawdziwe przymioty ludzkie. 
Boskość i człowieczeństwo uległy w Nim zjednoczeniu. Zjednoczenie to 
jest rzeczywiste, pełne i nie ulegające wątpliwości; nie występują tu ani 
konfuzja, ani altere ja, ani podział, ani separacja. On, który jest od
wiecznym i nierozdzielnym Bogiem uwidocznił się przez ciało i przy
brał postać sługi. Bóstwo i człowieczeństwo są w Nim złączone w sposób 
rzeczywisty, pełny i nierozdzielny.
5. Mając więc tę samą koncepcję Chrystusa, poświadczamy, że posiada
my też tę samą koncepcję Jego misterium. Stając się ciałem, umierając 
i wstępując ponownie na niebiosa, nasz Pan Bóg i Zbawiciel zwyciężył 
śmierć i grzech. Przez Niego dana jest ludziom możliwość zetknięcia się,’ 
między Zielonymi Świątkami a Jego drugim powrotem, tj. w okresie 
nazywanym również czasem ostatecznym, z nowym stworzeniem, Króle
stwem Bożym, zaczynem, który zakwasza wszystko (por. Mt 13, 33). Ze 
względu na Niego Bóg wybrał nowy lud, swój święty Kościół, który jest 
Ciałem Chrystusa. Przez Słowo i przez Sakrament, Duch Święty działa w



O Ś W I A D C Z E N I E  J A N A  P A W Ł A  II  I IG N A C E G O  Z A K K I  I

Kościele, wzywając każdego, aby stał się członkiem tego Ciała Chrys
tusa. Ci, którzy uwierzyli, zostali ochrzczeni przez Ducha Świętego i w 
imię Trójcy Świętej, aby stworzyć jedno ciało. Przez Święty Sakrament, 
przez namaszczenie i potwierdzenie swojej wiary, ciało to uzyskuje swą 
pełnię i zostaje wzmocnione przez tego samego Ducha.
6. Życie sakramentalne znajduje w Świętej Eucharystii swoje dopełnie
nie i punkt kulminacyjny w tym sensie, że przez Eucharystię realizuje 
i prezentuje się najpełniej natura Kościoła. Przez Świętą Eucharystię wy
darzenie chrześcijańskiej Wielkanocy rozszerza się na cały Kościół. Przez 
Święty Chrzest i Bierzmowanie członkowie tego Kościoła zostają faktycz
nie namaszczeni przez Ducha Świętego i poświęceni Chrystusowi. Przez 
Świętą Eucharystię Kościół staje się tym, do czego został przeznaczony 
przez Chrzest i Bierzmowanie.
7. Inne sakramenty — jak Sakrament Małżeństwa, Pokuty i Namaszcze
nia Chorych — posiadane wspólnie przez Kościół katolicki i Kościół sy- 
ryjsko-prawosławny Antiochii w ramach tej samej sukcesji służby apo
stolskiej, są podporządkowane celebracji Świętej Eucharystii, która two
rzy życie sakramentalne i jest głównym, widzialnym wyrazem wspólno
ty kościelnej. Wspólnota chrześcijan i Kościołów lokalnych, zjednoczona 
wokół prawowitych biskupów, dochodzi do głosu w zbiorowej społecznoś
ci, która wyznaje tę samą wiarę, oczekuje w nadziei na przyszły świat 
i powrót Zbawiciela; jest ona namaszczona Duchem Świętym, który mie
szkając w niej, manifestuje swą nieskończoną miłość.
8. Święta Eucharystia, która jest najwyższym wyrazem jedności chrześ- 
jan, jedności między wiernymi oraz między biskupami i kapłanami, nie mo
że być dotychczas wspólnie przez nas celebrowana. Warunkiem takiej cele
bracji byłaby pełna tożsamość wiary, a ta, jak wiadomo, nie istnieje jesz
cze między nami. Rozwiązania wymagają jeszcze pewne kwestie doty
czące woli Boga wobec Jego Kościoła, jak i pewne elementy doktryny 
i prawa kanonicznego, które przez tak długi okres czasu były przyczyną 
podziału istniejącego między naszymi wspólnotami.
9. Nasza tożsamość w sprawach wiary, chociaż nie jest jeszcze całkowita, 
nakłada na nas zadanie współpracy międzykościelnej w dziedzinie dusz
pasterstwa w sytuacjach, które dzisiaj występują często z powodu niepe
wnych warunków w naszych trudnych czasach. W rzeczywistości sytuacja 
naszych wiernych przedstawia się często w ten sposób, że ich dostęp do 
kapłana własnego Kościoła, z przyczyn materialnych lub moralnych, jest 
niemożliwy. W trosce o ich podstawowe potrzeby i dobro duchowe ze
zwalamy im w takich wypadkach przyjmować z rąk prawowitych kapła
nów obu Kościołów siostrzanych Sakrament Pokuty, Eucharystii i Na
maszczenia Chorych. Ze współpracy duszpasterskiej logicznie winna wy
nikać również współpraca w kształceniu kapłanów i wychowaniu teolo
gicznym. Zachęca się więc autorytety lokalne do udzielania poparcia ini
cjatywom umożliwiającym wspólne wychowanie teologiczne tam wszędzie, 
gdzie uważają to za wskazane. Jednocześnie nie zapominamy o tym, że 
musimy nadal czynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby osiągnąć peł
ną widzialną jednolitość między Kościołem katolickim a Kościołem sy- 
ryjsko-prawosławnym Antiochii, nieustannie przy tym prosząc naszego 
Pana, by udzielił nam tej jedności, jaka może nam pomóc w dawaniu 
światu cennego i zgodnego świadectwa ewangelicznego.
10. Dziękując Bogu za to, że pozwolił nam się spotkać i pokrzepić wspól
nie posiadaną wiarą (Rz 1, 12), wyznajemy przed światem tajemnicę Oso
by, Słowa, które stało się Ciałem, i Jego zbawczego dzieła jako niezłom
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nej podstawy wspólnej wiary; przyrzekamy też uroczyście uczynić wszy
stko co możliwe, aby usunąć ostatnie przeszkody, które nadal utrudniają 
osiągnięcie pełnej wspólnoty między Kościołem katolickim a Kościołem 
syryjsko-prawosławnym Antiochii, tak abyśmy jednym sercem i jednym 
głosem mogli zwiastować: prawdziwa światłość, która oświeca każdego 
człowieka, przyszła na świat i wszyscy, którzy wyznają Jego imię, mogą 
stać się dziećmi Bożymi (por. J 1, 9—12).
Rzym, 23 czerwca 1984.

(Przekład za: „Katholische Nachrichten Agentur — Dokumentation” nr 15 z 4 lipca 
1984).

Tłum. Krzysztof Załęski

DIALOG KATOLICKO-PRZEDCHALCEDOŃSKI W USA

Przedstawiciele Kościoła katolickiego i Kościołów przedchalcedońskich 
(armeński, koptyjski, etiopski, syryjski) w USA opublikowali na początku 
maja 1984 r. „Wspólną Deklarację w sprawie Eucharystii”. Oto jej tekst:

Stwierdzamy zgodnie, że zgromadzony podczas Eucharystii Kościół rea
lizuje wyraźny nakaz Pana czynienia na Jego pamiątkę tego, co On czy
nił podczas Ostatniej Wieczerzy.

Stwierdzamy zgodnie, że jak podczas Ostatniej Wieczerzy chleb i wi
no stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, tak chleb i wino stają się Ciałem 
i Krwią Chrystusa wówczas, gdy nasze Kościoły celebrują Eucharystię.

Stwierdzamy zgodnie, że moc Boga w Trójcy Jedynego sprawia, że 
chleb i wino zostają podczas uroczystości eucharystycznej przemienione 
w Ciało i Krew Chrystusa. Fakt ten, zgodnie z tradycją, przypisuje się al
bo Słowu, albo Duchowi.

Stwierdzamy zgodnie, że słuszny jest pogląd, iż realizatorem tej mocy 
jest Duch Święty jako źródło działania Bożego w Kościele. Koreluje to 
bardzo dobrze z rolą Ducha Świętego jako dawcy życia, uczestnika inkar- 
nacji, uświęciciela, który uświęca chleb i wino po to, aby stały się one 
Ciałem i Krwią Chrystusa i uświęciły nas podczas ich przyjmowania.

Poza tym stwierdzamy zgodnie, że konsekracji elementów dokonuje 
Chrystus, zmartwychwstały Pan, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. 
Za pośrednictwem Ducha oddziaływuje On na życie Kościoła. Jest to w 
pełni zgodne z rolą, którą Chrystus odegrał podczas Ostatniej Wieczerzy.

Uznajemy, że niektórzy ojcowie Kościoła, np. Jan Chryzostom, Seve
rus z Antiochii i Ambroży z Mediolanu, nauczali iż Eucharystia realizu
je się przez słowa Chrystusa: To jest Ciało moje (...) to jest Krew moja. 
Kapłan wypowiadając te słowa podczas podniesienia, czyni to nie w swo
im imieniu, lecz jako przedstawiciel Chrystusa i Kościoła.
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Inni ojcowie nauczali, że Eucharystia realizuje się wówczas, gdy to, co 
Chrystus uczynił raz na zawsze, uteraźniejsza się przez działanie Ducha 
Świętego, gdy wzywa się Ducha, aby zstąpił na dary chleba i wina.

Stwierdzamy zgodnie, że w anaforze (podniesienie) Jub w kanonie za
równo słowa ustanowienia jak i anamneza i modlitwy epikletyczne są 
integrującymi częściami funkcjonalnej jedności i że funkcję każdego z 
tych elementów można zrozumieć właściwie tylko w ich wzajemnym po
wiązaniu.
(Przekład za: „Katholische Nachrichten-Agentur — Oekumenische Information” 
nr 19 z 9 maja 1984).

Tłum. Krzysztof Załęski

Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KONFERENCJI
POKOJOWEJ

W dniach od 2 do 9 lipca 1985 r. odbędzie się w Pradze VI Ogólno- 
chrześcijańskie Zgromadzenie Pokojowe (OZP) pod hasłem: „Bóg wzywa: 
wybierajcie życie! — Czas nagli! Chrześcijanie w opozycji wobec mocy 
śmierci — na drodze do pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich”. Jako 
motto biblijne wybrano słowa z Ewangelii Jana 10, 10: Ja przyszedłem 
po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości.

Uchwałę w sprawie zwołania VI OZP podjął Komitet Roboczy Chrześ
cijańskiej Konferencji Pokojowej podczas,posiedzenia w Herrnhut (NRD), 
które odbyło się w dniach 9—13 kwietnia 1984 r. W obradach uczestni
czyło przeszło 80 współpracowników ChKP i gości z 27 krajów. W uchwa
lonej deklaracji, która podkreśla konieczność zintensyfikowania pracy po
kojowej w obliczu rosnącej groźby wybuchu wojny, Komitet Roboczy 
podkreśla, że stacjonowanie nowych amerykańskich broni atomowych 
pierwszego uderzenia (Pershing i Cruise) w Europie Zachodniej nie służy 
pokojowi, lecz przyczynia się do dalszej, niebezpiecznej eskalacji zbro
jeń. Autorzy deklaracji twierdzą, że trzeba doprowadzić do tego, aby 
państwa dysponujące bronią nuklearną podpisały zobowiązanie, że nie 
użyją jej pierwsze, aby między państwami Układu Warszawskiego i 
NATO zawarty został układ o niestosowaniu przemocy militarnej i o sto
sunkach pokojowych, i aby rozmieszczanie tych broni zostało wstrzyma
ne po obu stronach. Wszystko to stworzy warunki do nowych rokowań 
w sprawie likwidacji rakiet średniego zasięgu. Trzeba też doprowadzić do 
zakończenia wyścigu zbrojeń, zamrozić wydatki na zbrojenia i stworzyć 
strefy wolne od broni atomowej. Militaryzacja przestrzeni kosmicznej nie 
powinna się w ogóle rozpocząć, trzeba zniszczyć wszystkie rodzaje broni 
chemicznej, a z pola widzenia nię wolno utracić wszechstronnego i całko
witego rozbrojenia jako ostatecznego celu.
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Komitet Roboczy przyjął analizy i sprawozdania o sytuacjach konflikto
wych i zadaniach pokojowych w różnych regionach świata. W dwóch re
zolucjach wypowiedział się na temat sytuacji w Libanie i na Bliskim 
Wschodzie oraz w Afryce południowej. Pierwsza rezolucja stwierdza, że 
trwały pokój na Bliskim Wschodzie będzie mógł być zrealizowany tylko 
wówczas, gdy chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi okażą gotowość pokojo
wego współżycia a wszystkim grupom religijnym zapewni się te same 
prawa. Druga rezolucja powiada, że sprawiedliwy i trwały pokój w po
łudniowej części Afryki będzie możliwy dopiero wówczas, gdy usunięty 
zostanie system apartheidu i zapewniona zostanie niezawisłość Namibii 
zgodnie z uchwałami Rady Bezpieczeństwa ONZ. W innej deklaracji Ko
mitet Roboczy wypowiedział się za tym, aby przestrzeń okołoziemska 
nie stała się polem bitewnym, lecz strefą międzynarodowej współpracy

Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej i innych organizacji człon
kowskich Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej — Stowarzyszenia Ka
tolików PAX, Chrześcijańskiego Sto warzy szeńia Społecznego i Społecz
nego Towarzystwa Polskich Katolików — w dniach 4—6 czerwca 1984 r. 
odbyło się w Ojrzanowie k. Warszawy nadżwyczajne posiedzenie Prezy
dium ChKP poświęcone przygotowaniu VI Ogólnochrześcijańskiego Zgro
madzenia Pokojowego. Uczestnicy spotkania przybyli z Afryki, Azji, 
Ameryki Północnej i Południowej oraz z obu części Europy.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej i pozostałych polskich organi
zacji członkowskich ChKP, uczestników obrad powitał ks. prof. Witold 
Benedyktowicz, honorowy prezes PRE. Następnie głos zabrał min. Adam 
Łopatka, kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, który mówił o aktualnej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej i o nowym rozwoju stosunków między 
Kościołem a państwem w Polsce.

Prezydent Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej, bp Karoly Toth, 
dał w swoim przemówieniu obszerny przegląd sytuac-ji międzynarodowej, 
przy czym zwrócił uwagę na rosnące niebezpieczeństwo wybuchu wojny 
nuklearnej. Zwrócił też uwagę na wzrost roli Kościołów chrześcijańskich 
w państwach socjalistycznych.

Przewodniczący Komitetu Kontynuacji Pracy ChKP, metropolita Fila
ret z Kijowa, zwrócił w dyskusji uwagę na rosnącą dynamikę i pozyty
wny charakter stosunków między Kościołami a poszczególnymi państwa
mi socjalistycznymi. Stwierdził, że główne zadanie Kościołów chrześci
jańskich nie polega na dostosowaniu się do wymogów stawianych przez 
państwo, aby przez to zabezpieczyć własne przetrwanie. Raczej chodzi 
o zachowanie wierności zaangażowaniu chrześcijańskiemu pośród socja
listycznego świata, w którym — zgodnie z wolą Boga — przyszło Koś
ciołom żyć.

W dalszej dyskusji stwierdzono, że Kościoły w państwach socjalistycz
nych winny wypracować nowe pojęcia określające rozumienie znaczenia 
egzystencji chrześcijańskiej w społeczeństwie socjalistycznym. Także 
Kościoły w innych systemach społecznych winny wypracować własne 
wzorce posłuszeństwa chrześcijańskiego w świecie, w którym panuje nie
sprawiedliwość oraz zagrożenie przez wojnę i wyścig zbrojeń.

Następnie wysłuchano sprawozdań o ostatnich programach i inicjaty
wach ChKP. M.in. zabrał głos sekretarz generalny ChKP, dr Lubomir 
Mirejovsky, który mówił o przygotowaniach do VI Ogólnochrześcijańskie
go Zgromadzenia Pokojowego.
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Delegacja Prezydium ChKP została przyjęta przez prezesa Rady Mi
nistrów, gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Gen. Jaruzelski oświadczył, iż cie
szy się, że ma okazję do wyrażenia, w imieniu rządu, wysokiego poważa
nia dla intensywnych wysiłków Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej 
na rzecz popierania pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich narodów.

Podczas rozważania przygotowań do VI Ogólnochrześcijańskiego Zgro
madzenia Pokojowego Prezydium ChKP podjęło uchwałę zalecającą 
wszystkim oddziałom regionalnym i Kościołom członkowskim poświęcenie 
pełnej uwagi tematyce Zgromadzenia oraz uczynienie jej przedmiotem 
narad i spotkań.

Na zakończenie posiedzenia delegacji Prezydium ChKP spotkała się z 
wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, bp 
Władysławem Miziołkiem. Przy tej okazji sekretarz generalny L. Mire- 
jovsky poinformował o przebiegu i wyniku obrad Prezydium. Bp W. Mi- 
ziołek życzył Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej wiele sukcesów w 
dalszej działalności.

Na podstawie komunikatów Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej opracował: 
Krzysztof Zalęski.

DWA POSIEDZENIA KOMISJI MIESZANEJ 
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ I KOMISJI EPISKOPATU

DO SPRAW EKUMENIZMU

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA DZIEWIĘTNASTEGO

9 listopada 1983 r. w siedzibie PRE w Warszawie przy ul. Willowej 1 
odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Komisji Mieszanej PRE i Komisji 
Episkopatu do Spraw Ekumenizmu.

Ze strony PRE uczestniczyli: prawosławny bp Jeremiasz (Anchimiuk), 
bp Kościoła Polskokatolickiego Wiktor Wysoczański, ks. Zdzisław Paw
lik, baptysta, sekretarz PRE i Andrzej Wojtowicz, dyrektor Biura PRE. 
Ze strony katolickiej wzięli udział: bp Edward Ozorowski, ks. Włady
sław Hładowski, ks. Stefan Moysa, ks. Lucjan Balter i ks. Stanisław Ce
lestyn Napiórkowski.

Posiedzenia odbywają się dwa razy w roku: raz w siedzibie PRE, raz 
w Kurii Metropolitalnej przy ul. Miodowej 17. Komisja posiada dwu 
współprzewodniczących: ze strony PRE (obecnie bp Jeremiasz) i ze stro
ny rzymskokatolickiej (bp E. Ozorowski). Stało się już tradycją, że ze
braniu przewodniczy współprzewodniczący strony pełniącej honory gos
podarza. Od spotkania w dniu 9 listopada 1983 r. protokołuje sekretarz 
gości.
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Przewodniczący posiedzenia, bp Jeremiasz, poinformował o nowym 
składzie przedstawicielstwa PRE: bp Jeremiasz jako współprzewodniczą
cy, bp W. Wysoczański, ks. Henryk Sacewicz ze Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego, ks. Z. Pawlik i przedstawiciel Kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego, na razie nie wyznaczony; na obecnym spotkaniu zastępo
wał go Andrzej Wojtowicz. Bp Ozorowski podał do wiadomości, że stro
na katolicka zachowuje dotychczasowy skład personalny.

Na prośbę strony katolickiej przedstawiciele PRE podzielili się wraże
niami z wizyty Jana Pawła II w Polsce, zwłaszcza ze spotkania ekume
nicznego. Mimo pewnych zastrzeżeń, ocenili je zgodnie bardzo wysoko 
jako doniosłe wydarzenie historyczne. Zwrócili uwagę przede wszystkim 
na to, iż przedstawiciele PRE nie zostali powitani przez organizatorów na 
Stadionie XJecia.

Uczestnicy VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w 
Vancouver, w Kanadzie, bp Jeremiasz, bp Wysoczański, A. Wojtowicz po
dzielili się swoimi spostrzeżeniami z tego wielkiego spotkania ekumenicz
nego ponad 300 Kościołów. Podkreślili głęboko religijny charakter zgro
madzenia i bezpodstawność zarzutu nadmiernego upolitycznienia. Polska 
Rada Ekumeniczna przekaże oficjalnie Episkopatowi Polski dokumenty z 

' Vancouver w trzech urzędowych językach.
Informacji o jubileuszu Marcina Lutra nie potraktowano jako przeglą

du wydarzeń, ale raczej jako refleksję nad nimi. Dla luteran duże zna
czenie posiada otwarcie się środowisk katolickich w Polsce na Lutra i 
zwiększenie zainteresowania Biblią.

Przedyskutowano projekt publikacji ekumenicznej poświęconej prezen
tacji Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej oraz modlitwom charakterystycznym dla poszczególnych 
Kościołów ze szczególnym uwzględnieniem modlitwy o jedność.

Jak co roku, omówiono program zbliżającego się Tygodnia Powszech
nej Modlitwy o Jedność, który będzie obchodzony pod hasłem „Wezwani 
do jedności przez krzyż Pana naszego” i sprawę wymiany kaznodziejów 
na głównych nabożeństwach w stolicy.

Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji o nabożeństwie ekumenicz
nym na Majdanku, zorganizowanym z okazji 40 rocznicy rozstrzelania 
ponad 18 tys. Żydów, w tym kobiet i dzieci. Po Mszy św. koncelebrowa
nej pod przewodnictwem ks. bpa Bolesława Pylaka, nabożeństwa wspo
mnieniowe odprawili Żydzi, przedstawiciele Lubelskiego Oddziału PRE, 
przedstawiciel islamu i buddyzmu.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Mieszanej odbędzie się 4 kwie
tnia 1984 r. w Kurii Metropolitalnej w Warszawie.
Z upoważnienia Komisji Mieszanej komunikat sporządzili:
biskup Jeremiasz (Anchimiuk) o. Celestyn Napiórkowski

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA DWUDZIESTEGO

Posiedzenie odbyło się w Kurii Metropolitalnej przy ul. Miodowej 17 
w Warszawie, w dniu 4 kwietnia 1984 r.

Ze strony PRE uczestniczyli: prawosławny bp Jeremiasz (Anchimiuk),



104 P O S I E D Z E N I A  K O M I S J I  P R E  I  K O M I S J I  E P I S K O P A T U  D /S  E K U M E N I Z M U

bp Kościoła Polskokatolickiego Wiktor Wysoczański, sekretarz PRE, bap
tysta, ks. Zdzisław Pawlik, ks. Henryk Sacewicz ze Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego oraz Andrzej Wojtowicz, wydelegowany na to spot
kanie przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego, zwierzchnika Kościoła ewan
gelicko-augsburskiego w PRL. Ze strony rzymskokatolickiej wzięli udział: 
bp Edward Ozorowski, ks. Władysław Hładowski, ks. Lucjan Balter, 
o. Stefan Moysa-Rosochacki i o. Celestyn Napiórkowski. Przewodniczył 
obradom ks. bp E. Ozorowski.

Po odczytaniu protokołu z ostatniego zebrania omówiono realizację po
stanowień przyjętych podczas ostatniej sesji.
Wyjaśniono m.in.:

a. Ks. konsenior Jan Gross, luteranin, gość jesiennego spotkania ka
tolickich duszpasterzy i diecezjalnych referentów ds. ekumenizmu, zrefe
rował je na sesji zorganizowanej w siedzibie PRE dla przedstawicieli Od
działów Wojewódzkich tejże Rady i ocenił pozytywnie. Sekretarz PRE 
poinformował, że odtąd w kolejnych ekumenicznych spotkaniach duszpa
sterzy katolickich uczestniczyło będzie kilku przedstawicieli Oddziałów 
Wojewódzkich PRE, co umożliwi J>ardziej ekumeniczny sposób przygoto
wywania Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność; uczestnictwo przed
stawicieli wszystkich Oddziałów — proponowane przez stronę katolic
ką — wiązałoby się z dużymi trudnościami praktycznymi.

b. Projekt publikacji broszury informującej o Kościołach zrzeszonych w 
PRE i o Kościele rzymskokatolickim na razie musi zostać odłożony ze 
względu na praktyczne trudności związane z jego realizacją.

c. Ksiądz katolicki, który podczas ekumenicznego spotkania Jana Pa
wła II w Warszawie niewłaściwie zachował się w stosunku do gości z 
PRE, przestał pełnić swoje funkcje w Kurii.

d. Nie rozwiązano dotąd impasu, w jakim znalazła się Podkomisja Dia
logu. Stanowiło ją dwóch przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, 
ks. W. Hładowski i o. C. Napiórkowski oraz dwóch przedstawicieli PRE, 
ks. Woldemar Gastpary i Karol Karski.

Odwołany został z Podkomisji K. Karski, a ks. Gastpary, z powodu 
choroby, nie może uczestniczyć w jej pracach. Od marca 1983 r. Podko
misja faktycznie przestała pracować, chociaż formalnie nie zawieszono 
jej działania. Komisja Mieszana jest zdania, że dotychczasowe osiągnię
cia Podkomisji Dialogu przemawiają za kontynuowaniem jej pracy. Upo
ważniła ks. W. Hładowskiego i ks. C. Napiórkowskiego do przedłożenia 
sprawy Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Do stałych punktów programu wiosennego spotkania Komisji Miesza
nej należy omówienie przebiegu styczniowego Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność. W dyskusji, obok oceny zasadniczo pozytywnej, wy
powiedziano również uwagi, które mogą przysłużyć się organizatorom 
następnych Tygodni:

a. Posiadamy ośrodki, gdzie Tydzień Modlitwy rozwija się zgodnie z 
wytworzoną tradycją, a nawet rutyną. W bieżącym roku przybyło kilka 
nowych miejsc modlitwy ekumenicznej. Tydzień powoli przenika w teren.

b. Brakowało w nabożeństwach duchownych najwyższych szczebli, w 
większości jednak przypadków wynikało to z poważnych przyczyn obiek
tywnych.

c. Niektórym uczestnikom Tygodnia Modlitwy sprawia trudności ucze
stniczenie w nabożeństwach komunijnych, których wewnętrznie nie mo
gą aprobować. Komisja wyraziła przekonanie, że decyzję o rodzaju na
bożeństwa należy pozostawić Kościołowi, który pełni rolę gospodarza.
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d. Prezydium PRE pozytywnie oceniło list Episkopatu Polski o eku
menizmie, natomiast ustosunkowało się negatywnie do listu pasterskiego 
ordynariusza, diecezji katowickiej wydanego z okazji Tygodnia Modlitwy. 
Niektóre Kościoły zaprotestowały przeciwko ternu listowi.

Poinformowano, że „Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw 
o niejednolitym wyznaniu” Episkopatu Polski, przedyskutowana w Pod
komisji ds. Dialogu, została przesłana do Watykanu do ostatecznej apro
baty. Podkomisja ds. Dialogu zamierzała spopularyzować ten tekst wraz 
z tekstami prezentującymi stanowisko Kościołów mniejszościowych w 
sprawie małżeństw mieszanych.

W sprawie rozprowadzania Biblii Tysiąclecia bez ksiąg deuterokano- 
nicznych przedstawiciel Zjednoczonego Kościoła Ewangeliczniego wyjaś
nił, że taką edycję Biblii Kościół otrzymał z Zachodu, po zorientowaniu 
się jednak w sytuacji odmówił dalszego przyjmowania takiego prezentu. 
■ Komisja wysłuchała informacji o ekumenicznej Świątyni Pokoju na 
Majdanku. Przedstawiciele PRE wyrazili zadowolenie z faktu, że Rada 
została zaproszona do czynnego uczestnictwa w tej inicjatywie eku
menicznej.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 14 listopada 1984 r. w 
siedzibie PRE.

Z upoważnienia Komisji Mieszanej komunikaty, sporźądzili:
biskup Jeremiasz (Anchimiuk) o. Celestyn Napiórkowski

DZIESIĘĆ LAT ISTNIENIA WSPÓLNEJ KOMISJI 
KONTAKTÓW RADY KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W RFN 

I POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ

Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN (EKD), bp Eduard Lohse, 
i jego zastępca, prezydent kościelny Helmut Hild, stali na czele delegacji Rady EKD, 
która w dniach od 6 do 10 maja 1984 r. przebywała w Polsce na zaproszenie Pol
skiej Rady Ekumenicznej. Okazją do zaproszenia były uroczystości związane z dzie
siątą rocznicą istnienia Wspólnej Komisji Kontaktów Rady EKD i PRE. Program 
przewidywał spotkania z parafiami ewangelickimi, a także rozmowę z wicepremie
rem Mieczysławem Rakowskim. Planowana audiencja u ks. kardynała Józefa Glem
pa nie doszła do skutku z powodu nieobecności Prymasa w Stolicy. W jego zastęp
stwie delegację przyjął sekretarz Episkopatu, abp Bronisław Dąbrowski. Poniżej 
drukujemy impresje bp. E. Lohsego z jego wizyty w naszym kraju (Redakcja),

Żaden inny kraj nie musiał tak gorzko cierpieć podczas II wojny świa
towej jak Polska. Musiało upłynąć dużo czasu, zanim zaczęły się goić
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najgorsze rany i zanim Polacy i Niemcy mogli się znowu ze sobą spot
kać. Pierwsze kontakty można było nawiązać tylko w tym duchu, w ja
kim 19 października 1945 r. nowo utworzona Rada Kościoła Ewangelic
kiego w Niemczech podczas spotkania z przedstawicielami Światowej Ra
dy Kościołów stwierdziła: Oskarżamy się o to, że nie wyznawaliśmy od
ważniej, nie modliliśmy się wierniej, nie wierzyliśmy radośniej i nie ko
chaliśmy goręcej. W późniejszym okresie drzwi do pojednania i odnowy 
zostały otwarte przez Memorandum w sprawie przesiedleńców, które w 
1965 r. opublikowała Rada EKD. Nastąpiło wzajemne składanie wizyt, 
rozpoczęła się regularna wymiana poglądów między Polską Radą Eku
meniczną, która zrzesza Kościoły polskie z wyjątkiem największego licze
bnie Kościoła Rzymskokatolickiego, a Radą EKD. Chcąc nadać tej współ
pracy mocne podstawy, utworzono w 1974 r. Komisję Kontaktów, która 
od tego czasu zbiera się regularnie raz lub dwa razy w roku, radząc nad 
problemami kościelnymi, a także nad sytuacją polityczną i społeczną w 
obu krajach.

Dziesięciolecie istnienia Komisji^Kontaktów było okazją do spotkania 
się w pierwszych dniach maja w Warszawie na uroczystym posiedzeniu, 
podczas którego oceniono dotychczasową współpracę i zastanawiano się 
nad kształtem przyszłych kontaktów. Początkowe spotkania, nacechowa
ne pewną rezerwą, przekształciły się z biegiem lat w głęboką przyjaźń, 
która znalazła wyraz w wylewnej polskiej gościnności i w zaufaniu wza
jemnym. A przecież dzielące nas różnice można dostrzec gołym okiem: 
różne systemy polityczne, w jakich żyją Kościoły tu i tam, sytuacja 
mniejszościowa Kościołów zrzeszonych w PRE z jednej strony oraz 
struktura Kościoła narodowego (Volkskirche) u nas — z drugiej. Jed
nakże to, co udało się szczęśliwie osiągnąć, można określić jako nową 
wspólnotę braci i sióstr, którzy naprawdę poznali się wzajemnie, in
teresują się sytuacją innych i żyją ich problemami. Taka łączność pro
mieniuje poza wąskie ramy wizyty kościelnej, przyczyniając się do co
raz większego pozorozumienia między naszymi narodami. Te pozytywne 
skutki są wyraźnie odczuwalne.

Program naszej wizyty obejmował nie tylko spotkanie z parafią pra
wosławną w Warszawie i objazd Śląska Cieszyńskiego, gdzie istnieje 
większa liczba parafii luterańskich, które żyją w sytuacji dającej się po
równać z sytuacją kościelną u nas. Odbyły się także spotkania z miaro
dajnymi przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i z polityczny
mi reprezentantami państwa. Spotkania te dowodziły, że nie tylko wielki 
Kościół siostrzany, ale i władze państwowe zaczynają doceniać coraz bar
dziej Polską Radę Ekumeniczną; jej znaczenie pod tym względem może 
w przyszłości jeszcze wzrosnąć.

Każdy, kto odwiedza Polskę uświadamia sobie po krótkim czasie, jak 
trudna i delikatna jest sytuacja polityczna w tym kraju. Przedstawiciele 
rządu mówili o tych trudnościach z całą otwartością, był to dowód zau
fania, okazywany gościom kościelnym z RFN. W Polsce zachodzi po
trzeba zachowywania równowagi między nieodzownymi zobowiązaniami 
sojuszniczymi, własną świadomością narodową, nastrojami (...) 
społeczeństwa, jego przywiązaniem do religii i rozwiązywaniem skompli
kowanych problemów ekonomicznych. Nie bez subtelnego odcienia du
my podkreśla się, że godnym uwagi osiągnięciem było to, iż wewnętrzne 
problemy Polski nie rozszerzyły się na całą Europę. I że z pewnością nie 
leżałoby w interesie reszty Europy posiadanie w Polsce permanentnie 
chorego sąsiada. Integracja narodowa jest więc zadaniem, które trzeba
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realizować z rozwagą, ale i z wyraźnie określonym celem. Są to godne 
poszanowania i gruntownie przemyślane rozważania.

Stosunkom kościelnym między naszymi krajami nadaje się w Polsce 
wysoką rangę. Zarówno wicepremier Rakowski, jak i odpowiedzialny za 
sprawy kościelne min. Łopatka poświęcili wiele czasu i uwagi rozmowom 
z przedstawicielami Kościoła Ewangelickiego w RFN. Przy okazji była 
też możliwość otwartego przedyskutowania tych zagadnień, które doty
czą aktualnej sytuacji ludności w kraju. Wysiłki EKD na rzecz porozu
mienia i pojednania między Polakami i Niemcami spotykają się z uzna

niem władz państwowych, którymi kieruje świadomość, że Polacy na
leżą do Europy i jako samodzielny naród zajmują w niej swoje miejsce. 
Szczególne położenie tego kraju polega bowiem na tym, że historia i dzie
dzictwo kulturowe plasują go jednoznacznie w tradycji zachodniej, na^ 
tomiast współczesna sytuacja polityczna sprawiła, że został włączony do 
wspólnoty państw wschodnich. Jak sprawić, aby oddać sprawiedliwość 
obu lojalnościom? Wokół tych pytań* koncentrują się wewnątrzkrajowe 
dyskusje polityczne, ale także ostrożne wysiłki w dziedzinie polityki za
granicznej, zmierzającej do poprawy stosunków z Zachodem. Jednocześ
nie oczekuje się, że Zachód przezornie uszanuje i właściwie oceni poło
żenie geopolityczne, ale też polską świadomość narodową.

Kto chce zrozumieć Polskę, musi znać jej katolicki charakter. Wpraw
dzie nie jest to kraj jednolity pod względem katolickim, Kościoły mniej
szościowe, które wywodzą się zarówno z tradycji prawosławnej, jak i re- 
formacyjnej odgrywają pewną, chociaż skromną rolę w życiu duchowym 
Polski, a troskę za kraj uważają świadomie za część swojej chrześcijań
skiej odpowiedzialności politycznej. Jednakże przeszło 95% ludności na
leży do Kościoła Rzymskokatolickiego, dla bardzo wielu jest to przyna
leżność świadoma. Oznacza to, że Kościół Rzymskokatolicki zajmuje 
bardzo silną pozycję w narodzie i społeczeństwie. Toteż do szczególnych 
zadań w dziedzinie współpracy partnerskiej należy, że podczas wizyt, 
składanych przez przedstawicieli Kościoła Ewangelickiego w RFN, w Pol
sce, poszukuje się także kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim. Pod
czas rozmowy, którą w zastępstwie nieobecnego w Warszawie Prymasa 
kard. Glempa prowadził z nami sekretarz polskiej Konferencji Biskupów, 
abp Dąbrowski, wymieniono nie tylko uprzejme słowa wzajemnego res
pektu, lecz mówiono też w sposób zobowiązujący, że jeśli w przyszłości 
obradować będzie w Warszawie Komisja Kontaktów, to odbywać się bę
dzie także spotkanie z miarodajnymi reprezentantami Kościoła Rzymsko- 
katolickiego. Ścisła współpraca, istniejąca w RFN rńiędzy obu wielkimi 
Kościołami, może w ten sposób sprawić, że także w Kościele Rzymsko
katolickim w Polsce wzrośnie świadomość wspólnej odpowiedzialności 
ekumenicznej i że zacieśniać on będzie coraz bardziej kontakty z Kościo
łami mniejszościowymi w swoim kraju.

W jednej dziedzinie doszło z biegiem lat do bardzo ścisłych kontaktów. 
Chodzi tu o kolportaż wśród całego narodu Biblii w starym i nowym 
przekładzie. Podczas wizyty w centrali polskiego Towarzystwa Biblijne
go w Warszawie, a także w księgarni ewangelickiej w Cieszynie, mogliś
my zaobserwować, jak bez przerwy wchodzili ludzie i pytali o Biblię. 
Katolicy, prawosławni i protestanci, a także ludzie trzymający się z dala 
od życia kościelnego, szukają w tych tak trudnych dla polskiej ludności 
czasach, z nieznaną dotychczas intensywnością, pocieszenia i otuchy w 
posłannictwie biblijnym. Wszędzie daje się zaobserwować wzrost uczest
nictwa w kołach biblijnych, imprezach kościelnych i w pracy chórów
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parafialnych; tylko na Śląsku Cieszyńskim istnieje przeszło 20 chórów 
ewangelickich. Małe parafie zbierają pieniądze i przystępują sporitanicz- 
ftie do prac budowlanych; w jednej miejscowości powiększa się powierz
chnię kościoła', gdzie indziej buduje nową salę parafialną, w jeszcze in
nym miejscu zakłada nowy punkt katechetyczny. Każdy obywatel Polski 
itiusi Uporać się óa codzień z wieloma trudnościami, każda gospodyni do
mowa rriiisi włożyć wiele wysiłku w dokonanie niezbędnych zakupów 
i nakarmienie Swojej rodziny. Ale troska o przyszłość i niepewność włas
nego lösü sprawiły, że wielu ludzi odkryło na ńowó, gdzie w życiu moż
nâ  znaleźć pociechę i oparcie. Wierność wobec własnej społeczności i spo
tykana wszędzie żywa', móc Wiary mają rozległe oddziaływanie, dzięki 
niift osoba ^składającą Wizytę zostaj^e óbdarzońa ciepłem i serdecznością 
i •odjeżdża'*wewnętrżnler wzbogacona.

. v . . . Bp. Eduard Lohse
tFx^eklad.z a L u te r is c h e  Monatshefte”-, .Hanower-1,084, nr 6, s. 254—255).

Tłum. Karol Karski

MŁODZIEŻOWY OBÓZ EKUMENICZNY W KODNIU

Inspiracji niewątpliwie dostarczyła wspólnota ekumeniczna w Taize. 
Na miejsce młodzieżowego obozu ekumenicznego wybrano Kodeń nad 
Bugiem, położony na obsząrze zamieszkałym przez katolików i prawo
sławnych. Wzięli w nim udział młodzi ludzie z różnych stron Polski, 
związani z ruchami odnowy w Kościele. Ponieważ grupy takie wykazują 
tendencję do zamykania się we własnym gronie, spotkanie stało się oka
zją do pogłębienia ich wizji Kościoła uniwersalnego, poprzez kontakt z 
odmiennymi rodzajami pobożności. Większość uczestników stanowili mło
dzi wyznawcy Kościoła Rzymsko-katolickiego. Na miejscu dołączyła gru
pa prawosławnych. Nieliczny był udział przedstawicieli Kościołów protes
tanckich, (Apele organizatorów do Kościołów o udział w spotkaniu nie 
spotkały się z należytym odzewem). Trzydniowe nabożeństwa (4, 5, 6 V 
1984) miały miejsce w Kościele Sw. Ducha (dawnej cerkwi unickiej, po
tem prawosławnej). Nabożeństwo piątkowe ku czci Krzyża odprawione 
zostało przez pastorów luterańskich — ks. Jana, Szklorza i ks. Marcina 
Undasa, Obecni byli księża prawosławni i katoliccy. Pastor Jan Szklorz 
z Radomia, wygołsił homilię na temat wersetu z Ewangelii św. Jana: 
Jezus miał. umrzeć, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno 
(J 11, 52). Po nabożeństwie odczytano list bp Władysława Miziołka, wice
przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu skierowany do 
uczestników spotkania oraz telegram brata Marka, Polaka ze wspóinoty 
ekumenicznej w Taize. Prawosławni odśpiewali troparion paschalny.

Dzień drugi został przeznaczony na grupową refleksje o pojednaniu w
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Kościele. Między innymi w dyskusji odezwały się zdecydowane głosy po
pierające interkoniunię, jako jedyną drogę do osiągnięcia jedności. Moc
no też podkreślano, że. podziały są grzechem Kościołów. Dyskutanci zda
wali sobie sprawę, że tylko Chrystus może nas uleczyć z podziałów. W 
tym samym dniu podjęto pieszą pielgrzymkę do odległego o 16 kilome
trów monasteru prawosławnego pw. Sw. Onufrego w Jabłecznej. Przy 
okazji gremialnie odwiedzono cerkiew w Kodniu, gdzie wraz z miejsco
wym proboszczem ks. Aleksym Subotką odmówiono wspólnie ,,Ojcze 
nasz”. W Jabłecznej młodzi pielgrzymi uczestniczyli w nieszporach i ju
trzni oraz przyjęli z rąk celebransa i przełożonego monasteru o. Mirona 
Chodakowskiego błogosławieństwo oliwą. Podobnie jak praktykuje się w 
Taizś, na Ewangelię, proklamującą Zmartwychwstanie Pana, wszyscy za
palili świeczki. W długiej historii naszego monasteru — powiedział o. Mi
ron na zakończenie, nie było jeszcze podobnego wydarzenia jak ekume
niczna pielgrzymka młodych. (Wielu spośród uczestników, po raz pierw
szy miało okazję zetknięcia się z obrządkiem bizantyjskim). Bracia mo
nasteru przygotowali dla przybyłych gości agapę na wolnym powietrzu. 
Duszą tego spotkania był ks. Andrzej Madej, oblat z Kodnia, starający 
się o odbudowę przyjaźni między Kościołami na tym terenie.

Kulminacyjne nabożeństwo miało miejsce w niedzielę w Kodniu. Zo
stało ono pomyślane, jako nabożeństwo Słowa Bożego z elementami li
turgii trzech głównych nurtów w chrześcijaństwie. Między innymi odczy
tana została wielka litania pokoju, oraz modlitwa św. Metodego za Sło
wian. Homilię wygłosił ks. Marcin Undas, duchowny luterański. Wszyscy 
wymienili ze sobą pocałunek pokoju, ponadto, jakby antycypując przy
szłą wspólnotę przy stole eucharystycznym podzielono się zwykłym Chle
bem. Gest łamania przez dwóch duchownych katolickich i pastora lute- 
rańskiego oraz wzajemne obdarowywanie się chlebem pozostał w pamię
ci jako symbol tego spotkania. Chrześcijanie na ogół, poza Tygodniem 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, rzadko zbierają się na wspólną modli
twę i z tego powodu należy uznać spotkanie w Kodniu za ważne, na grun
cie polskim wydarzenie ekumeniczne.

Tadeusz Wyszomirski

/

KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE
W POLSCE

Stan na 31 grudnia 1983 r.

I. KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI
1. Podział terytorialny

a. liczba diecezji
b. liczba dekanatów
c. liczba parafii

27 1 
744 

7 768

1 W tym 3 części diecezji, zarządzane przez, administratorów apostolskich.
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2. Budynki i pomieszczenia sakralne
a. liczba kościołów i kaplic 14 639

z tego: kościołów 10 429
kaplic 4 210

b. liczba pozwoleń na budowę, rozbudowę, odbudowę
kościołów wydanych w roku 1983 852 * *

3. Oświata wyznaniowa
a. liczba punktów katechetycznych ok. 20 000
b. seminaria duchowne:

— liczba wyższych seminariów dicezjalnych 26
— liczba wyższych seminariów zakonnych 21
— liczba niższych seminariów zakonnych 10 *

c. szkoły ogólnokształcące i zawodowe prowadzone
przez zakony 144

d. uczelnie katolickie (KUL i ATK)
— liczba wydziałów 8
— liczba pracowników naukowych 510
— liczba studentów 4 849

w tym: osób duchownych 1 811
4. Duchowieństwo diecezjalne

a. liczba ogółem 16 573
z tego: biskupi 84

neoprezbiterzy 515
b. alumni seminariów diecezjalnych 5 207

z tego: na I roku studiów 1 054
5. Zakony męskie

a. liczba zakonów i zgromadzeń 455
b. liczba generalatów, prowincji oraz samodzielnych

opactw i klasztorów 59 •
c. liczba domów zakonnych 646
d. liczba parafii zakonnych 503
e. zakonnicy:

liczba ogółem 10 570
z tego:
— księża zakonni 5 5597

z tego: neoprezbiterzy 221
— bracia profesi 1 427
— klerycy po nowicjacie 2 306
— klerycy nowicjusze 798
— brąpia nowicjusze 236
— postulanci, aspiranci 244

* Z tego: 309 — powyżej 600 m*, obejmują zezwolenia za lata 1982—1985. 543 — po
niżej 600 m*, obejmują zezwolenia za lata 1982—83.

* 8 zakonnych, 2 diecezjalne.
4 W tym: 12 — przez zakony żeńskie, 2 — przez zakony męskie.
* 44 — rzymskokatolickich, 1 — obrządku greckokatolickiego.
* 7 generalatów, 45 prowincji zakonnych, 5 opactw, 2 samodz. klasztory.

Z tego: 1 088 — przebywa za granicą; 4 471 — zamieszkałych w kraju.7
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Uwaga:

Na terenie parafii diecezjalnych pracuje ponadto 196 księży 
zakonnych (w 100 parafiach); działalność duszpasterską na te
renie parafii zakonnych prowadzi ok. 2 160 kapłanów zakon
nych.

6. Zakony żeńskie
a. liczba zakonów i zgromadzeń 1048
b. liczba generalatów, prowincji oraz samodzielnych

klasztorów 191 “
c. liczba zakonnic 27 627

w tym: w nowicjacie 2 591
7. Domy opieki:

a. zakonne 13
b. Stowarzyszenia „Caritas” 18 196

8. Czasopisma kościelne * 11
a. liczba tytułów 75
b. nakład jednorazowy 1 167 670

9. Liczba wiernych a

8 Z tego: 101 — obrządku rzymskokatolickiego, 3 obrządku greckokatolickiego.
9 59 generalatów, 74 prowincje, 58 klasztorów.
19 Od roku 1950 Stow. „Caritas” nie podlega jurysdykcji kościelnej.
11 Wydawane przez instytucje kościelne, zakony i wydawnictwa będące własnością 

Kościoła.
18 Kościół katolicki w Polsce — podobnie jak w wielu krajach świata — nie pro

wadzi rejestrów wiernych (wiąże się to właściwą mu eklezjologią). Wobec braku po
datków kościelnych nie ma także tego typu rejestrów pomocniczych. Liczby podane 
w „Annuario Pontificio” 1984 (34,7 min) oparte są na szacunkach diecezjalnych.

13 W tym 230 — czynnych; 18 — na emeryturze.

II. KOŚCIOŁY ZRZESZONE W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ 
A. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

1. Podział terytorialny
a. liczba diecezji 5
b. liczba dekanatów 21
c. liczba parafii i filii 233

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:
— liczba kościołów i kaplic 310

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów 1
— liczba alumnów 60

4. Duchowieństwo diecezjalne
a. liczba ogółem 248 18

w tym: biskupi 5
b'. zmiany w 1983 r.:

— zmarli 2
— wyświęceni 3

5. Klasztory:
a. liczba 2
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b. liczba mnichów 14 14
c. liczba mniszek 14

6. Domy opieki 2
7. Czasopisma kościelne:

a. liczba tytułów 2
b. nakład jednorazowy 4 000

8. Liczba wiernych 852 000 15 *
B. Kościół Polskokatolicki

1. Podział terytorialny:
a. liczba diecezji 3
b. liczba dekanatów ' 16
c. liczba parafii 90

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 95 10

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów —

4. Duchowieństwo
a. liczba ogółem 116

— w tym biskupów 7
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli 2
— wyświęceni. 2

5. Czasopisma kościelne
a. liczba tytułów 2
b. nakład jednorazowy 16 500

6. Domy opieki —
7. Liczba wiernych 34 150 17

C. Starokatolicki Kościół Mariawitów
1. Podział terytorialny

a. liczba diecezji 3
b. liczba parafii 42

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 55

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów 1
— liczba alumnów 5

4. Duchowieńtwo
— liczba ogółem 28

w tym: biskupów 4
a. zmiany w 1983 r.:

— zmarli —
— nowowyświęceni > —

5. Zakony żeńskie
a. liczba domów 1
b. liczba zakonnic 60

6. Domy opieki —
7. Czasopisma kościelne

14 W tym 3 — na placówkach duszpasterskich w innych diec., 4 — nowicjuszy.
ls Obliczone na podstawie szacunkowych danych parafialnych.
lß 90 kościołów i kaplic parafialnych, 4 kaplice filialne i kaplica cmentarna.
17 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
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a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 4 000

8. Liczba wiernych 24 900 18 19
D. Kościół Ewangelicko-Augsburski

1. Podział terytorialny
a. liczba diecezji 6
b. liczba parafii 122
c. liczba stacji kaznodziejskich 171

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 336 10

3. Oświata wyznaniowa
— seminaria —

4. Duchowni
a. liczba ogółem 87
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli 2
— nowoordynowani 2

5. Diakonisy — liczba 36
6. Katechetki — liczba 9
7. Domy opieki 3
8. Czasopisma kościelne

a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 12 000

9. Liczba wiernych 74 323 20
E. Kościół Ewangelicko-Reformowany

1. Podział terytorialny
a. liczba parafii 9
b. liczba filii 5

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 12 21

3. Duchowni:
a. liczba ogółem 4
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli —
— nowoordynowani —

4. Świeccy pracownicy kościelni 33
5. Domy opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne

a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 3 000

7. Liczba wiernych 4 500 22
F. Kościół Metodystyczny

1. Podział terytorialny:
a. okręgi 5
b. parafie i filie 59

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:

18 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
19 186 kościołów, 150 kaplic.
20 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
21 6 kościołów, 6 kaplic.
22 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.



114 KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W POLSCE

— liczba kościołów i kaplic oraz domów modlitw 54
3. Oświata wyznaniowa:

a. liczba seminariów 1
b. liczba seminarzystów 9

4. Duchowni:
a. liczba ogółem 35
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli —
— nowoordynowani 1

5. Świeccy pracownicy kościelni 31
6. Domy opieki — liczba , 1
7. Czasopisma kościelne:

a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 2 000

8. Liczba wiernych 4 052 ”
G. Polski Kościół Chrześcijan Baptystów

1. Podział terytorialny:
a. liczba okręgów 7
b. liczba placówek duszpasterskich 129

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:
— liczba kościołów, kaplic i domów modlitwy 61

3. Oświata wyznaniowa:
a. liczba seminariów 1
b. liczba alumnów 10

4. Duchowni:
a. liczba ogółem 61
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli —
— nowoordynowani 3

5. Domy opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne

a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 3 500

7. Liczba wiernych 6 023t4
H. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny

1. Podział terytorialny;
a. liczba parafii 117

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba placówek i miejsc modlitw 133

3. Oświata wyznaniowa:
a. szkoła biblijna 1
b. kursanci szkoły biblijnej 14

4. Duchowni:
ą. liczba ogółem 227
b. zmiany w 1983 r.:

— zmarli —
— nowoordynowani —

5. Domy opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne: * 14

** Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
14 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
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a. liczba tytułów 1
b. nakład jednorazowy 5 500

7. Liczba wiernych 15 062 “

III. CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA *•

1. Liczba sekcji 3 *7
2. Liczba pracowników naukowych 27
3. Liczba studentów 135

Oprać. Anna Sobocińska

TYDZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Warszawa, 11—16 czerwca 1984 r.

Od kilku już lat Sekcja Kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w War
szawie organizuje tygodnie kultury żydowskiej. W tym roku, mając na 
celu rozszerzenie formuły ekumenizmu, wspomniana sekcja zorganizowa
ła Tydzień Kultury Żydowskiej przy współpracy stołecznej parafii ewan
gelicko-reformowanej.

W daliach 11—14 VI 1984 r. w sali parafii ewangelicko-reformowanej 
wygłoszone zostały następujące prelekcje: „Kabała” (Konstanty Gebert), 
„Architektura synagog” (Maria i Kazimierz Piechotka), „Obraz kultury ży
dowskiej w polskiej świadomości ludowej” (Alina Cała), „Żydowskie 
Księgi Pamięci” (Stanisław Krajewski i Konstanty Gebert). W dn. 15 VI 
1984 r. znany aktor Józef Duriasz recytował poezję żydowską.

Każda prelekcja poprzedzona była nabożeństwem odprawionym w koś
ciele ewangelicko-reformowanym. Warto podkreślić, że podczas Tygod
nia doszło do dwukrotnego odprawienia w protestanckiej świątyni kato
lickiej Mszy św. Prawdopodobnie był to pierwszy tego rodzaju wypadek 
w Polsce. Msze św. celebrowali: ks. doc. Bronisław Dembowski, dziekan 
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i o; doc. Jacek Salij 
OP z ATK. Ponadto nabożeństwa odprawili: bp Zdzisław Tranda, zwierz
chnik Kościoła ewangelicko-reformowanego i ks. senior Jan Walter, pro
boszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Sw. Trójcy w Warszawie. Ostat
nie nabożeństwo odprawione w dn. 16 VI 1984 miało charakter ekumeni
czny. Przewodniczył mu ks. Bogdan Tranda, proboszcz miejscowej parafii **

** Obliczono na podstawie rejestrów w zborach.
*° Kształci duchownych Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej oraz 

do Kościoła Adwentystów DS.
ł7 Sekcje: Prawosławna, Starokatolicka, Ewangelicka.
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ewangelicko-reformowanej, zaś kazanie wygłosił ks. dr Michał Czajkow
ski z Kościoła rzymskokatolickiego, który w duchu ekspiacji przeprosił 
braci Żydów za winy, jakie popełnili wobec nich chrześcijanie, a zwłasz
cza katolicy.

Na zakończenie Tygodnia w sali parafialnej odbyła się dyskusja pane
lowa poświęcona dialogowi chrześcijańsko-judaistycznemu. Wzięli w niej 
udział: ks. dr Michał Czajkowski (ATK), Michał Klinger (ChAT) z Koś
cioła prawosławnego, Stanisław Krajewski z wyznania Mojżeszowego 
i ks. Mieczysław Kwiecień ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

W swoim wystąpieniu przedstawiciel gminy żydowskiej postawił tezę, 
że judaizm do swego istnienia nie potrzebuje chrześcijaństwa, choć gdy
by ono nie istniało judaizm byłby z pewnością inny. Zdaniem S. Krajew
skiego judaizm może ignorować chrześcijaństwo, co wcale jednak nie 
oznacza, że musi to czynić. Obecnie, kiedy prowadzony jest dialog mię
dzy religiami, poszczególne strony zaczynają rozumieć, że warunkiem 
dialogu jest uznanie tajemnicy partnera, nawet jak to jest w przypadku 
chrześcijan i Żydów, gdy ta tajemnica jest zwrócona przeciwko drugiej 
stronie. Naszą tajemnicę, mówił S. Krajewski, która jest zwrócona prze
ciwko wam, chrześcijanom, można by wyrazić w ten sposób: jesteśmy 
narodem wybranym a Mesjasz jeszcze nie nadszedł. Natomiast waszą ta
jemnicę, która jest zwrócona przeciwko nam można by wyrazić następu
jąco: Mesjasz — Bóg wcielony przyszedł, a winę za Jego śmierć ponosicie 
wy-Żydzi.

Mówca skoncentrował się następnie na tym ostatnim zagadnieniu 
stwierdzając, że wbrew oficjalnemu stanowisku Kościoła katolickiego na
dal obarcza się winą żyjących współcześnie Żydów za ukrzyżowanie Chry
stusa. Postawił także pytanie czy Żydzi, według doktryny chrześcijań
skiej, mogą dostąpić zbawienia.

Na zakończenie swojego wystąpienia S. Krajewski przytoczył tezę za
czerpniętą z systemu filozoficznego wielkiego myśliciela żydowskiego 
Franza Rosenzweiga, głoszącą, że judaizm i chrześcijaństwo są dwoma 
sposobami istnienia wobec prawdy jaką jest Bóg i że nie są to sposoby 
sprzeczne ze sobą, lecz komplementarne.

M. Klinger postawił dwie tezy: że chrześcijaństwo jest w swej istocie 
antysemickie oraz, że Żydzi nie mogą przejść obojętnie wobec chrześci
jan, że nawzajem jesteśmy sobie potrzebni.

Z pierwszą tezą polemizował ks. M. Czajkowski twierdząc, że można 
być radykalnym chrześcijaninem nie będąc antysemitą. Każda forma ra
sizmu, dowodził, jest największą zdradą chrześcijaństwa.

Ks. M. Kwiecień, nawiązując do wypowiedzi S. Krajewskiego stwier
dził, że nie istnieje problem wyznania winy z racji przynależności do 
wspólnoty, która ten grzech popełniła. Podkreślił również, że uczciwe po
stawienie sprawy ze strony chrześcijan wymaga, aby powiedzieć, że zba
wienie może się dokonać tylko w Jezusie Chrystusie.

Zabierając głos z sali, przedstawiciel wyznania Mojżeszowego K. Ge
bert nawiązał do wypowiedzi ks. M. Kwietnia stwierdzając, że dialog 
chrześcijan z Żydami jest niemożliwy. Nie łudźmy się, mówił, że spot
kamy się w osobie Chrystusa, że jest w ogóle miejsce, gdzie się wszyscy 
spotkamy. Nie wyznaczajmy sobie fałszywego spotkania, w którym się 
wszyscy nawrócą. Możemy spotkać się tylko we wspólnym studiowaniu 
Tory, której my, Żydzi jesteśmy depozytariuszami, ale która jest wspólną 
naszą własnością.
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Ton tej wypowiedzi stanowił dysonans w stosunku do tego, co powie
dzieli inni uczestnicy dyskusji. Ks. M. Czajkowski zareplikował, że dia
log jest jednak możliwy, a jego podstawę stanowi wspólne wsłuchiwanie 
się w Słowo Boże. Stwierdzenie to poparł również S. Krajewski dodając 
także, że chrześcijanie i Żydzi są synami Adama, a więc w tym sensie 
są sobie braćmi.

Pięknym, wzruszającym akordem końcowym dyskusji było wystąpie
nie bpa Z. Trandy, który przepraszał Żydów za winy jakich dopuścili się. 
na nich chrześcijanie oraz zaapelował do zgromadzonych o modlitwy, aby 
zmieniło się nastawienie do Żydów.

Jest rzeczą niezmiernie cenną, że chrześcijanie w Polsce, w poczuciu 
wspólnego dziedzictwa, próbują podjąć dialog z Żydami. Takie próby po
dejmowane były już wcześniej, że wspomnę choćby spotkania katolic- 
ko-żydowskie w warszawskim kościele św. Aleksandra.

Dyskusja pokazała, jak trudno jest prowadzić dialog w sytuacji, gdy 
ludzi dzielą sprawy zasadnicze. Dla obecnych na sali chrześcijan różnych 
wyznań miała ona jeszcze inne znaczenie. Być może pomogła im sobie 
uprzytomnić, że to, co chrześcijan dzieli, ma w gruncie rzeczy charakter 
drugorzędny, skoro wszyscy wyznawcy Chrystusa uznają Go za Mesja
sza, Syna Bożego i Odkupiciela.

Na zakończenie trzeba wyrazić uznanie stołecznej parafi ewangelicko- 
-reformowanej za to, że umożliwiła i pomogła w zrealizowaniu kolejnej 
inicjatywy ekumenicznej. Osobne słowa uznania należą się głównym or
ganizatorom Sekcji Kultury KIK w Warszawie. Warto dodać, że człon
kowie KIK, nie po raz pierwszy zresztą, uczestniczyli podczas trwania 
Tygodnia w pracach przy porządkowaniu Cmentarza Żydowskiego w 
Warszawie.

Antoni Grześkowiak
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KARL RAHNER 
(1904—1984)

Dnia 31 marca 1984 r. zmarł w Innsbrucku (Austria) w wieku 80 lat jeden z naj
wybitniejszych teologów katolickich bieżącego stulecia — Karl Rahner.

Urodził się 5 marca 1904 r. we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy). W 1922 r. wstą
pił do zakonu jezuitów. W 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po studiach filo
zoficznych (m.in. u wybitnego egzystencjonalisty Martina Heideggera) i teologicz
nych, otrzymał w 1937 r. promocję na doktora teologii Uniwersytetu w Innsbrucku. 
Tamże rozpoczął pracę naukową, która jednak już rok później została przerwana 
z powodu zamknięcia przez nazistów Wydziału Teologicznego i likwidacji kolegium 
jezuickiego w Innsbrucku. Rahner został wydalony z Tyrolu. W okresie II wojny 
światowej oddawał się działalności duszpasterskiej najpierw w Wiedniu, potem w 
Bawarii. W 1948 r. powrócił do Innsbrucku, gdzie rok później otrzymał nominację 
na profesora zwyczajnego dogmatyki i historii dogmatów. Dalszymi stacjami jego 
pracy naukowej były uniwersytety w Monachium i Münster. Posiadał doktoraty ho
norowe wielu uniwersytetów zagranicznych.

„Wielką godziną” w życiu Karla Rahnera był II Sobór Watykański. Najpierw był 
konsultorem do spraw przygotowania Soboru, potem został mianowany przez pa
pieża Jana XXIII oficjalnym teologiem soborowym. Należał do tej niewielkiej gru
py teologów, która wywarła najsilniejszy wpływ na uchwały soborowe. Główne 
tematy jego teologii — Kościół i świat, człowiek i Bóg — znalazły silne odbicie 
w wielu przyjętych dokumentach.

Ze śmiercią Karla Rahnera odszedł naukowiec, którego myśl wybiegała daleko 
poza ramy własnej specjalizacji, odszedł teolog, który swoimi rozważaniami potra
fił ogarnąć wszystkie dziedziny teologii. Odszedł myśliciel, który szukał dialogu, 
dyskusji z ludźmi nie bacząc na istniejące granice konfesyjne, religijne i świato
poglądowe. Rahner znajdował się w stałym dialogu z chrześcijanami różnych wyz
nań, z przedstawicielami religii niechrześcijańskich, ateizmu i marksizmu. Prowa
dząc ten szeroki dialog dopuszczał możliwość, że także inny, przeciwny pogląd mo
że okazać się ostatecznie słuszny. Taką postawą kierował się także, prowadząc dys
puty w łonie własnego Kościoła.

Teologia Rahnera ma znamiona teologii ekumenicznej w pełnym znaczeniu lago 
słowa. W jego dorobku teologicznym znajdują się publikacje, które pośrednio 
umożliwiły dialog ekumeniczny oraz takie, w których ustosunkował się bezpośred
nio do aktualnych problemów dialogu międzywyznaniowego. Jego myśl teologicz
na dostarczyła wielu inspiracji i impulsów zarówno teologii prawosławnej jak i pro
testanckiej. Np. wypracowane przez niego pojęcie Kościoła jako „prasakramentu” 
stało się wspólnym dobrem wszystkich tradycji chrześcijańskich.

Niektóre wypowiedzi Rahnera dotyczące problemów ekumenicznych, np. pojmo
wania urzędu duchownego, zachowały swą * aktualność do chwili obecnej. Interpre
tując doktrynę katolicką, kierował się wolnością a jednocześnie poczuciem odpowie
dzialności; w dialogu z przedstawicielami innych poglądów najpierw szukał tego
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co łączy, a nie tego co dzieli. Rahner traktował z całą powagą człowieka w jego 
relacji z Bogiem. Właśnie ze względu na człowieka podejmował z biegiem lat coraz 
częściej konkretne kwestie ekumeniczne. Widział wyraźną różnicę między Kościo
łem Boga i Chrystusa a wieloma Kościołami ziemskimi; te ostatnie nie posiadają 
jeszcze znamion prawdziwego Kościoła, lecz dana jest im możliwość uzyskania tych 
znamion. Rahner traktował sceptycznie praktykowaną tu i tam spontaniczną inter - 
komunię. Twierdził, że dzień, w którym chrześcijanie będą mogli celebrować W ie
czerzę Pańską naszego jedynego Pana w  jednej w ierze (...) będzie darem  laski Bożej.

Na uwagę i zapamiętanie zasługują następujące słowa Rahnera dotyczące rozmów 
międzywyznaniowych: Jeśli prow adm m y dialog eku m en iczn y , jeśli u praw iam y z so
bą teologię ekum eniczną  (...), to m u sim y  też  spełnić w arunek  w za jem nego  uznania  
się za chrześcijan  i reprezentować przekonanie, że inny chrześcijanin żyje w łasce 
Bożej, że je st napraw dę uspraw ied liw iony przez św iętego Ducha Bożego i m a  udział 
w  naturze  boskiej.

Osoba Rahnera po raz ostatni znalazła się w centrum zainteresowania w 1983 r., 
kiedy to wspólnie ze znanym ekumenistą katolickim Heinrichem Friesem opubli
kował książkę pt. „Realna możliwość zjednoczenia Kościołów” (Einigung der Kir
chen — reale Möglichkeit, Freiburg: Verlag Herder 1983). Obaj autorzy zamieścili 
w tej książce osiem tez ekumenicznych, których zaakceptowanie przez wszystkie 
strony wystarczyłoby, aby — z teologicznego punktu widzenia — doszło do ponow
nego zjednoczenia Kościoła. Tezy te dotyczą następujących zagadnień: podstawowe 
prawdy, zasada wiary, Kościoły lokalne, służba Piotrowa i decyzje podejmowane 
e x  cathedra , urząd biskupi, uznanie urzędów kościelnych, wspólnota ambony i oł
tarza.

Jeszcze na dwą tygodnie przed śmiercią wziął Karl Rahner w obronę głównego 
przedstawiciela teologii wyzwolenia, prof. Gustavo Gutierreza z Limy (Peru). W 
liście, datowanym 16 marca 1984 r., Rahner wystąpił zdecydowanie przeciw ewen
tualnemu potępieniu tego kierunku teologicznego. Pisał, że czuje się zobowiązany 
do w yrażenia  w ysokiego  szacunku  wobec pracy teologicznej Gutierreza. Teolog ten 
głosi słuszne przekonanie, że w  kontekście  Kościoła la tynoam erykańskiego  trzeba  
słuchać głosu b iednych , i że teologia, która chce służyć ewangelizacji i mieć rezo
nans w konkretnej sytuacji życiowej adresata, nie m oże n igdy pom ijać ko n teks tu  
ku lturow ego  i społecznego. Rahner zwracał uwagę w swoim liście, że od dawien 
dawna istniały w teologii „różne szkoły”. Byłoby godne ubolewania, gdyby ten 
uprawniony pluralizm został ograniczony przez zarządzenia administracyjne.

Poczytny dziennik szwajcarski „Neue Zürcher Zeitung” z okazji zgonu Karla 
Rahnera pisał: N igdy  nie grał roli „enfant terrib le”, ale pozostał postępow y, k r y 
tyc zn y  i sk łonny  do odnow y. N igdy n ie  był apologetą tradyc ji kościelnych , ale nie  
kw estionow ał te ż  podstaw  w iary  ka to lickiej. A  n a jm n ie j był on „cen trystą” — w szak  
chodziło m u  o praw dę (...).

Krzysztof Załęski
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BISKUP WŁADYSŁAW MIZIOŁEK

16 grudnia 1984 r. obchodził 70 rocznicę urodzin były wieloletni przewodniczący 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i członek watykańskiego Sekretariatu ds. Je 
dności Chrześcijan bp Władysław Miziołek, z którego nazwiskiem związane są naj
ważniejsze inicjatywy ekumeniczne podejmowane przez Kościół rzymskokatolicki. 
Bez przesady można powiedzieć, że zasługi Księdza Biskupa dla rozwoju ekumenii 
w Polsce są ogromne. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że bp Miziołek 
piastuje szereg ważnych, odpowiedzialnych funkcji kościelnych (jest m.in. przewo
dniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego) a mimo to potrafi zawsze znaleźć 
czas na działalność ekumeniczną.

Urodził się 16 grudnia 1914 r. — w rodzinie rolnika we wsi Kompina na terenie 
archidiecezji warszawskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Łowiczu wstąpił w r. 1934 
do metropolitalnego seminarium duchownego w Warszawie. Skierowany na dalsze 
studia do Rzymu nie zdążył tam wyjechać wskutek wybuchu drugiej wojny świa
towej. W dniu 4 października 1939 r., wraz z profesorami i alumnami seminarium 
został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku, skąd został zwolniony 
po 11 dniach. Święcenia kapłańskie otrzymał w archikatedrze warszawskiej 23 czerw
ca 1940 r. z rąk arcybiskupa Stanisława Galla. Do r. 1944 pracował jako duszpasterz 
w Karczewie, a następnie w Międzylesiu. Po wojnie podjął dalsze studia na Wy
dziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując w r. 1949 magi
sterium z teologii, a w r. 1951 doktorat na podstawie pracy o chrystologii Karola 
Bartha. W tym też Czasie wykładał w seminarium warszawskim, a także na Wy
dziale Teologii Katolickiej UW. W latach 1955—1958 pracował w katedrze dogma
tyki pozytywnej ATK najpierw jako asystent, a później jako adiunkt. W r. 1957 
zosrtał rektorem jmetropolitalnego seminarium duchownego w Warszawie.

Biskupem tytularnym Presidio i sufraganem warszawskim został mianowany 19 
lutego 1969 r. Sakrę biskupią otrzymał w bazylice warszawskiej 25 marca 1969 r. 
z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Po śmierci Prymasa Wyszyń
skiego zarządzał archidiecezją warszawską jako wikariusz kapitulny aż do czasów 
objęcia rządów przez npwego arcybiskupa warszawskiego Józefa Glempa.

Choć praktyczną działalność ekumeniczną bp W. Miziołek podjął w r. 1962, to już 
znacznie wcześniej, bo na początku lat pięćdziesiątych jako młody teolog intere
sował się teologią ewangelicką (Barth, Bultmann) pisząc kilka prac z tego zakresu. 
W dn. 1 października 1962 — a więc jeszcze przed rozpoczęciem Soboru Watykań
skiego II — kard. S. Wyszyński powołał do życia Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan 
przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, zaś jego przewodniczącym mianował ks. 
prałata Władysława Miziołka. Ośrodek ten kierowany nadal przez Jubilata przy
gotowuje i rozprowdza po diecezjach materiały związane z Tygodniem Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, organizuje w styczniu nabożeństwa ekumeniczne, utrzymu
je stałe kontakty z wieloma ośrodkami ekumenicznymi za granicą', a także z Polską 
Radą Ekumeniczną. Ponadto od 13 lat przy Ośrodku działa redakcja „Biuletynu 
Ekumenicznego”, kwartalnika będącego organem Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu. Do połowy r. 1984 ukazało się 50 numerów tego pisma redagowanego przez 
bpa Miziołka przy współpracy s. Joanny Lossow.

Osobny, jakże ważny rozdział stanowi działalność Księdza Biskupa na stanowisku 
przewodniczącego Komisji Episkopatu dś. Ekumenizmu, którą to funkcję pełnił 
w latach 1970—1980. Za jego kadencji doszło w r. 1974 do nawiązania oficjalnych 
stosunków między Komisją Episkopatu ds. Ekumenizmu a Polską Radą Ekumenicz
ną, co znalazło swój wyraz w powołaniu Komisji Mieszanej. Z tejże Komisji wy
łoniła się w r. 1977 Podkomisja ds. Dialogu. Próby nawiązania oficjalnych kontak
tów między Komisją Episkopatu a PRE podejmowane były już wcześniej, m.in.
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w r. 1971 bp W. Miziołek i sekretarz Komisji ks. Stanisław Bajko wystosowali do 
prezydium Rady list, w którym wyrażona została gotowość nawiązania oficjalnych 
stosunków między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołami zrzeszonymi w PRE.

Od r. 1973 bp Miziołek reprezentuje Radę Konferencji Episkopatów Europy na 
forum Konferencji Kościołów Europejskich. Warto wspomnieć, że w r. 1978 uczest
niczył on razem z ks. Adamem Kuczmą, metodystą, który jest członkiem Komitetu 
Doradczego KEK, we wspólnym posiedzeniu Rady Konferencji Episkopatów Europy 
i Konferencji Kościołów Europejskich, które odbyło się w Chantilly k. Paryża.

Ksiądz Biskup od lat uczestniczy w obchodach styczniowego Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan, służąc słowem Bożym także w świątyniach Kościołów mniej
szościowych. Głosił kazania w warszawskich świątyniach: ewangelicko-reformowa
nej, ewangelicko-augsburskiej i metody stycznej. Ponadto w styczniu 1983 r. wy
głosił hoimilię w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie podczas co
miesięcznego nabożeństwa ekumenicznego. Bp W. Miziołek zna bardzo dobrze du
chownych innych wyznań, utrzymuje z nimi kontakty. On też dokonał prezentacji 
uczestników podczas spotkania ekumenicznego z Janem Pawłem II w Warszawie

Jako przewodniczący, a obecnie wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, podejmował wiele wybitnych osobistości kościelnych odwiedzających 
Polskę. M.in. w r. 1975 gościł pastora Philipa Pottera, sekretarza generalnego Świa
towej Rady Kościołów, zaś w trzy lata później Billy Grahama, słynnego kaznodzieję 
baptystycznego z USA. Postawa Księdza Biskupa wywarła duże wrażenie na Billy 
Grahamie, czego dał on wyraz podczas konferencji prasowej po powrocie do Ame
ryki. Przytoczył on wówczas słowa bpa Miziołka: „Kościół rzymskokatolicki wita 
Cię z otwartymi ramionami, otwarte są dla Ciebie nasze kościoły w Polsce” oraz 
podkreślił, że właśnie w Polsce, po raz pierwszy w życiu miał możność przema
wiania w świątyniach katolickich.
. Ksiądz Biskup od lat patronuje wszelkim ekumenicznym inicjatywom młodzieży 
katolickiej. Ostatnio na przykład pomógł wydatnie w zorganizowaniu młodzieżo
wego obozu ekumenicznego, który odbył się w dn. 4— 6 maja 1984 r. w Kodniu nad 
Bugiem. Na terenie parafii Sw. Aleksandra, której jest proboszczem, doszło do 
kilku spotkań z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów.

Jak bardzo poważnie traktuje swoją służbę sprawie pojednania niech świadczy 
fakt, że wziął udział oraz wygłosił przemówienie na rozpoczęcie międzynarodowego 
sympozjum luterańskiego zorganizowanego w r. 1982 przez ATK, mimo, że w tym 
czasie odbywały się na Jasnej Górze rekolekcje Episkopatu Polski.

Mało kto wie, że już kilkanaście lat temu z inspiracji Księdza Biskupa przepro
wadzono na ATK i KUL sondaże w celu zorientowania się co do możliwości utwo
rzenia instytutu ekumenicznego. I choć do jego powstania wówczas nie doszło, to 
jednak nie bez racji o. Napiórkowski nazwał bpa Miziołka ojcem idei instytutu 
ekumenicznego w Polsce, który powstał w r. 1983 na KUL.

Ksiądz Biskup Władysław Miziołek za dewizę swej posługi pasterskiej obrał słowo 
„Ministrate” (służyć). Cała dotychczasowa działalność Księdza Biskupa jest szcze
gólnym wyrazem wierności tej dewizie. Z okazji 70 rocznicy urodzin nasza redakcja 
życzy, Księdzu Biskupowi, aby jeszcze przez długie lata mógł służyć sprawie po
jednania chrześcijan w naszej Ojczyźnie, sprawie, dla której uczynił przecież tak 
wiele.

Antoni Grześkowiak
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Z zagranicy

— W Akademii Prawosławnej w Gonii na Krecie obradowało w dniach 6—13 kwiet
nia 1084 r. stałe, 29-osobowe gremium Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady 
Kościołów. Celem spotkania było zaplanowanie głównych prac studyjnych na naj
bliższe lata. W ramach pracy nad dokumentem „Chrzest — Eucharystia — Urząd 
duchowny” postanowiono zwołać w najbliższym czasie konsultację poświęconą do
puszczeniu kobiet do urzędu duchownego. W 1985 r., podczas plenarnego posiedzenia 
Komisji, poświęci się szczególną uwagę sprawie wyznawania wiary apostolskiej 
dzisiaj. Trzecie studium dotyczyć będzie jedności Kościoła i odnowy wspólnoty 
ludzkiej. Przewodniczącym Komisji jest prof. John Deschner, teolog metodystyczny 
z USA. Jednym z czterech wiceprzewodniczących jest katolik — Jean Tillard 
z Kanady.
— W dniach od 9 do 10 kwietnia 1984 r. odbyło się w Instytucie Ekumenicznym 
w Bossey k. Genewy czwarte spotkanie Wspólnej Grupy Konsultatywnej do Spraw 
Myśli i Akcji Społecznej Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolic
kiego. Celem dorocznych !spotkańr organizowanych od 1981 r., jest wspólna refle
ksja i pogłębianie współpracy w dziedzinie sprawiedliwości społecznej, rozwoju, 
ochrony zdrowia, praw człowieka i pokoju. Podczas omawianego spotkania ana
lizowano wypowiedzi na tematy społeczne wygłaszane podczas VI Zgromadzenia 
Ogólnego ŚRK w Vancouver (1983).
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Philip Potter, przebywał 
w dniach 25—29 kwietnia 1984 r. w Rzymie, gdzie spotkał się z papieżem oraz 
z przewodniczącymi różnych komisji i kongregacji watykańskich. Dyskusja doty
czyła możliwości wspólnego wypowiadania się Watykanu i Genewy na temat kon
fliktów w świecie, przyszłości Wspólnej Grupy Roboczej i wizyty Jana Pawła II 
w siedzibie ŚRK w Genewie.
— Podczas wspólnego posiedzenia Prezydium i Komitetu Doradczego Konferencji 
Kościołów Europejskich na początku maja 1984 r. w pobliżu Montreux (Szwajcaria) 
podjęto pierwsze decyzje dotyczące przygotowania IX Zgromadzenia Ogólnego KKE, 
które odbędzie się w dniach od 4 do 12 września 1986 r. w Stirling (Szkocja) pod 
hasłem: „Chwała niech będzie Bogu — a na ziemi pokój”. Zaakceptowano też plan 
zwołania wspólnie z Ogólnoafrykańską Konferencją Kościołów i Radą Kościołów 
Bliskiego Wschodu w drugiej połowie 1985 r. konferencji poświęconej problemom 
obszaru Morza śródziemnego. Wiele uwagi poświęcono też przygotowaniom do III 
Europejskiego Spotkania Ekumenicznego między przedstawicielami KKE a Rady 
Konferencji Episkopatów Europy, które w dniach 3—7 października 1984 r. odbę
dzie się we włoskiej miejscowości Riva del Garda.
— Na początku maja 1984 r. ogłoszono wyniki oficjalnego dialogu między lutera
nami i katolikami w RFN. Wspólna Grupa Robocza, utworzona w 1976 r., w doku
mencie zatytułowanym „Wspólnota kościelna w słowie i sakramencie” stwierdza,
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że między obu Kościołami nie ma „wprawdzie jeszcze pełnej, ale istnieje rzeczy
wista wspólnota kultowa”. Dokument zawiera oświadczenie strony luterańskiej, że 
L utra  ocena papiestw a jako tw o ru  a n tychrysta  nie da się zastosow ać do w spółczes
ności. Dzisiaj luteranie uznają, że ta kże  papieże zw ia stu ją  Ew angelię.
— Arcybiskup Wiednia, kard. Franz König przewodniczył 15-osobowej delegacji 
Fundacji „Pro Oriente”, która w drugiej połowie maja 1984 r. złożyła wizytę Ko
ściołowi Prawosławnemu Grecji. Program podróży obejmował spotkania z czołowy
mi osobistościami kościelnymi, wizyty w klasztorach, w tym w autonomicznej re
publice mnichów na Górze Athos, wykłady kard. Königa na uniwersytetach w Sa
lonikach i Atenach. W drodze do Grecji delegacja zatrzymała się w Jugosławii 
gdzie przeprowadziła rozmowy z patriarchą Serbskiego Kościoła Prawosławnego — 
Germanem. Kard. König zaprosił prymasa Grecji Seraphima i patriarchę Germana 
do złożenia wizyty w Austrii.
— Dnia 20 maja 1984 r. zmarł w Heidelbergu (RFN) w wieku 81 lat prof. Edmund 
Schlink. W latach 1946—1971 był on kierownikiem katedry teologii dogmatycznej 
i ekumenicznej Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Heidelbergu. Przez 
25 lat reprezentował Radę Kościołów Ewangelickich w RFN na wszystkich wiel
kich konferencjach ekumenicznych. Z jej ramienia był oficjalnym obserwatorem 
na II Soborze Watykańskim. Szczególne zainteresowanie okazywał dialogowi z pra
wosławiem i rzymskokatolicyzmem. Utworzył pierwszy instytut ekumeniczny 
w RFN. Krótko przed jego śmiercią wydano wielkie dzieło jego życia, zatytułowane 
„Dogmatyka ekumeniczna”.
— W dniach od 26 maja do 2 czerwca 1984 r. obradował w Nairobi (Kenia) Komitet 
Generalny Ogólmoafrykańskiej Konferencji Kościołów. Postanowiono utworzyć

komisję praw człowieka i narodów, której przewodniczącym został biskup angli
kański z Kenii — Henry Okullu. Przedmiotem obrad była też sytuacja w Afryce 
południowej i problem głodu. Ustalono, że V Zgromadzenie Ogólne OKK odbędzie 
się we wrześniu 1986 r. w Lome (Togo). OKK, która istnieje od 1958 r., zrzesza 
110 Kościołów protestanckich i prawosławnych oraz 15 krajowych rad chrześcijań
skich.
— W Akademii Prawosławnej w Gonii na Krecie odbyło się w dniach od 30 maja 
do 8 czerwca 1984 r. trzecie posiedzenie plenarne Mieszanej Komisji Międzynarodo
wej do spraw dialogu między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawo
sławnym. Głównym tematem obrad była relacja wzajemna między wiarą, sakra
mentami i jednością. Osiągnięto generalne prozum ienie  co do pojmowania sakra
mentów chrztu, bierzmowania i eucharystii. Tekst tego dokumentu wymaga jednak 
jeszcze przepracowania i będzie ogłoszony w terminie późniejszym.
— W dniu 1 czerwca 1984 r., podczas Synodu Nadzwyczajnego Kościoła Staroka
tolickiego Szwajcarii, podjęto doniosłą uchwałę w sprawie udzielania święceń dia
końskich także kobietom. Decyzję w sprawie udzielania im święceń kapłańskich 
przesunięto do następnego posiedzenia. W ten sposób starokatolicy szwajcarscy, jako 
pierwsi z rodziny Kościołów starokatolickich^ uczynili decydujący krok w kierunku 
pełnego równouprawnienia kobiet w sprawowaniu funkcji kościelnych.
— W dniach od 3 do 6 czerwca 1984 r. odbyło się w Sofii spotkanie 25 przedsta
wicieli Kościołów prawosławnych z Bułgarii, Jugosławii, Rumunii i ZSRR. W ra
mach kościelnego programu praw człowieka, programu który pragnie przyczynić 
się do realizacji Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu
ropie, dyskutowano nad biblijnym i teologicznym uzasadnieniem praw człowieka. 
Programowi temu patronują: Konferencja Kościołów Europejskich, Kanadyjska 
Rada Kościołów i Krajowa Rada Kościołów w USA.
— Papież Jan Paweł II, podczas tygodniowej podróży duszpasterskiej po Szwaj
carii, złożył też 12 czerwca 1984 r. wizytę w siedzibie Światowej Rady Kościołów
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w Genewie (materiały na ten temat zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i do
kumenty”).
— Dnia 17 czerwca 1984 r. zmarł w wieku 71 lat ks. Walter Sigrist, w latach 1970— 
1978 przewodniczący Związku Kościołów Ewangelickich Szwajcarii. W okresie 
sprawowania tej funkcji troszczył się szczególnie o nawiązanie i zacieśnienie sto
sunków z Kościołami w krajach Europy Wschodniej. Był kilka razy w Polsce na 
zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Polskiej Rady Ekumenicznej. 
Ks. Sigrist miał honorowy doktorat Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Ba
zylei.
— Papież Jan Paweł II i patriarcha syryjsko-prawosławny Antiochii Ignacy Zakka 
I Iwas podpisali 23 czerwca 1984 r. w Watykanie deklarację w sprawie wzajemnej 
pomocy pastoralnej (tekst zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów^ dr Philip Potter, skierował 

25 czerwca 1984 r. list do Światowej Rady Żywnościowej ONZ, w którym stwierdził, 
że z powodu głodu cierpi dzisiaj na świecie więcej ludzi niź kiedykolwiek przed
tem. Jednocześnie wzrasta obojętność tych, którzy mają wpływ na zmianę tej sy
tuacji. Zdaniem Pottera, obowiązkiem Kościołów jest uświadamianie opinii publicz
nej rozmiaru głodu na świecie. Potter napisał ten list z okazji 10 rocznicy istnienia 
Światowej Rady Żywnościowej.
— Przyjętym od wielu lat zwyczajem, dnia 29 czerwca 1984 r., z okazji święta 
apostołów Piotra i Pawła, przebywała w Rzymie delegacja prawosławnego Pa
triarchatu Konstantynopola pod przewodnictwem abp. Stylianosa z Australii. Pod
czas audiencji dla delegacji prawosławnej, papież Jan Paweł II wezwał do intensy
fikacji dialogu teologicznego, zwiększenia współpracy i wzajemnej pomocy w spra
wach duszpasterskich.
— W czerwcu 1984 r. obradował w Strasburgu (Francja) Komitet Koordynacyjny 
Rozmów Leuenberskich. Zadaniem tego Komitetu jest śledzenie rozmów między 
Kościołami luterańskimi i reformowanymi w Europie i przekazywanie ich wyników 
wszystkim Kościołom, które podpięły Konkordię Leuenberską, tj. porozumienie 
w sprawie wzajemnego uznania wspólnoty ołtarza i ambony. Rozmowy między 
przedstawicielami obu tradycji odbywają się w kilku grupach regionalnych (połu
dniowoeuropejskiej, kopenhaskiej, amsterdamskiej i berlińskiej), które zajmują 
się następującymi zagadnieniami: chrztem, urzędem duchownym, czynnikami nie- 
teologicznymi ułatwiającymi lub utrudniającymi wspólnotę kościelną.
— Przewodniczący watykańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, 
kard. Jan Willebrands, przemawiał 3 lipca 1984 r. podczas obradującego w Toronto 
(Kanada) Synodu Kościoła Luterańskiego w Ameryce. 1500 uczestników Synodu 
przyjęło jego wystąpienie z aplauzem. Willebrands wyraził wdzięczność Watykanu za 
serię ow ocnych dialogów luterańsko-ka to lick ich  w  A m eryce  Północnej. W żadnym 
regionie lub kraju nie przeprowadzono tylu rozmów na tematy doktrynalne, co 
w Ameryce Północnej. Tematy tych rozmów zainspirowały i wzbogaciły międzyna
rodowe dyskusje między luteranami i katolikami — stwierdził Kardynał.
— Dnia 6 lipca 1984 r. został ogłoszony raport z oficjalnego dialogu prowadzonego 
w latach 1981—1983 przez przedstawicieli Wspólnoty Kościołów Anglikańskich 
i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. W dokumencie tym czytamy: 
Chcąc zjednoczyć obie nasze w spó lno ty  trzeba , aby K ościoły re form ow ane p rze m y 
śla ły kw e stię  b iskupa , ang likan ie ro zw a ży li na now o służbę d iakonacką  i u w zg lęd 
nili dośw iadczenie poczynione przez re fo rm ow anych  z  fu n k c ją  p rezb iteria tu , na to 
m iast oba K ościoły w in n y  potraktow ać pow ażniej rolę w szy stk ich  członków  w  za 
rządzaniu  K ościo łem .
— W dniach od 9 do 18 lipca 1984 r. obradował w Genewie Komitet Naczelny Świa
towej Rady Kościołów, najwyższy organ Rady, w okresie między zgromadzeniami
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ogólnymi (sprawozdanie z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i do
kumenty’O'.
— Dnia 10 lipca 1984 r. odbyło się w Genewie spotkanie między reprezentantami 
Rady Biskupów Katolickich w Ameryce Łacińskiej (CELAM) a członkami sztabu 
Światowej Rady Kościołów odpowiedzialnymi za realizację programów w Ameryce 
Łacińskiej. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz generalny Latynoamerykań
skiej Konferencji Kościołów (CLAI), Felip Adolf Schultheis, który w tym czasie 
uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Naczelnego ŚRK. Celem spotkania było zacieś
nienie współpracy między ŚRK, CELAM i CLAI. Termin następnego spotkania wy
znaczono na rok przyszły.

Z kraju

— W dniach 4— 6 maja 1984 r. odbyło się w Kodniu n. Bugiem ekumeniczne spot
kanie młodzieży (bliższe informacje zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i do
kumenty”).
— W dniach 6—10 maja 1984 r. przebywał w Polsce przewodniczący Rady Kościo
łów Ewangelickich w RFN, bp Eduard Lohse (jego wrażenia z pobytu w naszym 
kraju publikujemy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach 10—13 maja 1984 r. obradował w Warszawie jubileuszowy XXV Sobór 
Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Wybrano nową Naczelną Radę Kościoła. 
Jej prezesem został ks. prezbiter Michał Stankiewicz.
— Dnia 11 maja 1984 r. w Ośrodku „Augustinum” w Ojrzanowie k. Warszawy od
było się sympozjum naukowe poświęcone dorobkowi teologicznemu ks. Jerzego 
Klingera, zmarłego w 1976 r. wybitnego teologa prawosławnego.
— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej w dniach od 20 do 23 maja 1984 r. 
przebywał w Polsce sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, dr 
Glen Garfield Williams. Podczas spotkania z Prezydium PRE przedstawił on aktu
alną działalność KKE, mówił też o przygotowaniach do IX Zgromadzenia Ogólnego, 
które odbędzie się w 1986 r. Strona polska poinformowała dr Williamsa o roli, jaką 
Kościoły zrzeszone w PRE odgrywają w rozwiązywaniu trudności, w jakich znalazła 
się Polska. Sekretarz generalny odbył też indywidualne rozmowy z kierownictwami 
Kościołów członkowskich. Spotkał się również z wiceministrem spraw zagranicz
nych Ernestem Kuczą, z którym rozmawiał na temat Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. Kierownik Urzędu do Spraw Wyznań, min. Adam Łopat
ka, wydał przyjęcie na cześć gościa.
— W Ojrzanowie k. Warszawy odbyło się w dniach od 4 do 6 czerwca 1984 r. nad
zwyczajne posiedzenie Prezydium Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej poświę
cone przygotowaniu VI Ogólnochrześcijańskiego Zgromadzenia Pokojowego (bliżej 
piszemy o tym w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W dniach 11—16 czerwca 1984 r. odbył się w Warszawie Tydzień Kultury Ży
dowskiej (bliżej piszemy na ten temat w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Oprać. Karol K arski



P R Z E G L Ą D  P R A S Y

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Niniejszy przegląd publikacji ekumenicznych za okres od maja do sierpnia 1984 r. 
wypada zacząć od omówienia pierwszego, tegorocznego numeru „Więzi”, który 
ukazał się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Głównym wątkiem tematycznym tego 
numeru jest problematyka ekumeniczna, której „Więź” konsekwentnie i systema
tycznie użycza swych łamów niemalże od początków swojego istnienia.

Numer otwiera interesujący artykuł ks. prof. Alfonsa Skowronka pt. „Papiestwo 
w służbie ekumenii”, w której to publikacji autor zajmuje się zagadnieniem pry
matu PiotTOwego w dialogu ekumenicznym, ukazując jednocześnie zmianę jaka do
konała się w poglądach na papiestwo w bratnich Kościołach chrześcijańskich. Punk
tem kulminacyjnym dialogu ekumenicznego, twierdzi ks. Skowronek, jest pytanie, 
czy też biskup Rzymu, stolicy Piotra i Pawła, nie mógłby występować także jako 
rzecznik Kościołów nie przynależących do wspólnoty rzymskokatolickiej. Autor jest 
zdania, że owo pytanie o papieża jako rzecznika całego chrześcijaństwa usłyszeć 
można w podtekstach wielu wypowiedzi protestantów i prawosławnych, a nawet 
między wierszami ich krytyki papiestwa. Przytacza opinię wybitnego ekumenisty 
i teologa ewangelicko-reformowanego, ks. Lukasa Vischera, który wręcz zarzuca 
prawosławiu i protestantyzmowi, iż w stosunku do papiestwa gubią się w nega
cjach miast wystąpić z własnym rozwiązaniem alternatywnym. Vischer pyta wprost: 
Ja k  inaczej, n iż  poprzez posługę papieża, Kościół m a  być zachow any w  praw dzie  
i w  jedności?.

N iezależnie od w sze lk ich  zb liżeń  m ięd zy  teologam i ka to lick im i i pro testanckim i — 
pisze ks. Skowronek — bo głównie zb liżenia  na te j lin ii m a m y  tu  na m yśli, trzeba  
pow iedzieć, że stanow iska  protestanckie wobec papiestw a m a ją  charakter prospek
ty w n y , to znaczy rysu jąc w iz ję  papiestw a przyszłości, k ry ty k u ją c  jego fo rm y  do
tychczasow e i obecne. W szystk ie  py tan ia  dotyczące przyszłości papiestw a sprow a
dzają  się w  zasadzie do uściślenia s to su n ku  zachodzącego m ięd zy  Ewangelią i pa
p iestw em . Ew angelicy pyta ją  n iezm ienn ie  i nie znużenie: czy  papież s łu ży  E w an
gelii? C zy czu je  się Ew angelią zw iązany? C zy in terpretu jąc  au to ry ta tyw n ie  E w an
gelię ustaw ia  siebie p o d  słow em  Bożym ? C zy spraw ow any przez papieża urząd  
słu ży  osłonie i ochronie Ew angelii? Cała rzetelna  troska, jaką  w  fun kc jo n o w a n iu  
papiestw a u jaum iają  ew angelicy, ko ncen tru je  się na jego odnouńe p o d  E w an
gelią jako  n ieodzoum ym  w a ru n ku  uznania przez n ich  p rym a tu  papieskiego.

Autor udziela wnikliwej odpowiedzi na powyższe pytania przypominając między 
innymi, że Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej „O Kościele” w spo
sób jednoznaczny określił stosunek zachodzący między Ewangelią s Urzędem Na
uczycielskim stwierdzając: U rząd ten  nauczycielski nie je s t ponad słow em  B ożym , 
lecz jem u  służy, nauczając ty lk o  tego, co zostało przekazane  (KO 10). Ks. Skowro
nek podkreśla również, że w dziejach Kościoła była zawsze silna świadomość łącz
ności papieża z ludem Bożym. Owo wspólne ustaw ianie  się papieża z ludem Bo
żym ma, zdaniem autora, ogromne znaczenie ekumeniczne i skutecznie przezwycięża 
resztki antyrzymskiego urazu widocznego u wielu protestantów a datującego się
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jeszcze od czasów Lutra. Ks. Skowronek uważa, że papiestwo służby nie będzie 
napotykać na rezerwę czy sprzeciw braci odłączonych.

Zaraz jednak dodaje, że dostępu do biblinie rozumianego urzędu posługi Piotro- 
wej blokować mogą sami katolicy swoją niewłaściwą postawą wobec papieża. Nie
katolików razi w Kościele rzymskokatolickim nadmierna papolatria przejawiająca 
się zwłaszcza w sposobie tytułowania papieża czy też w zwyczaju umieszczania wi
zerunków papieskich w ołtarzach katolickich świątyń. Ks. Skowronek stawia py
tanie, czy katolicy nie powinni zdążać do rezygnacji z niebiblijnych tytułów hono
rowych, które przysługują bądź samego tylko Bogu lub Chrystusowi, jak np. „Ba- 
tissimus Pater”, Jego Świątobliwość, Ojciec Święty, Głowa Kościoła albo też na
leżą się wszystkim wyznawcom Chrystusa, jak np. namiestnik Chrystusa. Zwraca 
także uwagę, że we wszystkich dokumentach soborowych papież nazywany jest po 
prostu „biskupem” i „sługą sług Bożych”, a sam sobór unikał tytułu „namiestnik 
Chrystusa”. W ka żd ym  bądź razie trzeba  pow iedzieć  — konkluduje ks. Skowronek — 
że a ni ty tu ł  b iskup  rzym sk i, ani Ojciec Ś w ię ty , nie oddają tępo, czego nam  trzeba  
na p łaszczyźnie e ku m en ii. Skoro  jednak dla nas, ka to lików , sposób posługiw ania  się  
ty tu ła m i je s t rzeczą n ieisto tną  i całkow icie drugorzędną, cóż prostszego ja k  rezyg 
nacja  z n ich , jeśli w  oczach w ie lu  stanow ią ciężką barierę psychologiczną m ięd zy  
K ościołam i.

Ostatnio w czasopismach katolickich znaleźć można sporo publikacji na temat 
świadków Jehowy. Członków tego wyznania przybywa z każdym rokiem, a obecnie 
szacuje się ich w Polsce na ponad 100 tysięcy — są więc największą grupą wy
znaniową po katolicyzmie i prawosławiu. Świadkowie Jehowy, jak wiadomo, od
rzucają podstawę dialogu, odmawiają prawdziwości innym wyznaniom, niemniej 
jednak wydaje się, że sytuacja dojrzała już do tego, aby spojrzeć na nich bardziej 
obiektywnie i życzliwie. W końcu trzeba się liczyć z tym, że wcześniej czy później 
dojrzeją oni do postawy ekumenicznej, zwłaszcza wówczas, gdy będą odczuwać 
wokół siebie mniej wrogości.

Opublikowane w prasie katolickiej artykuły poświęcone świadkom Jehowy utrzy
mane są tradycyjnie w nieprzyjaznym dla nich tonie i mają charakter „instruk
tażowy” — podają podstawowe wiadomości o tym wyznaniu i wykazują błędy w 
ich doktrynie. Na tym tle wyjątek stanowi artykuł Ireny Stopierzyńskiej, zamiesz
czony w omawianym numerze „Więzi”. Jest to publikacja wyjątkowa w polskiej 
prasie katolickiej, bo napisana została w duchu dialogu, z pewną dozą życzliwości 
i zrozumienia dla członków wyznania, wyróżniającego się zdecydowanie postawą 
sekcdarską i nieekumeniczną. E ku m en izm  m ożna budow ać na różnych  zasadach  — 
twierdzi I. Stopierzyńska — zw y k le  jed n a k  na dobrej w oli dw óch stron  dialogu . 
C zy m ożna  m ieć w szakże  postaw ę ekum eniczną  w obec kogoś, k to  przejaw ia  nasta 
w ienie n ieprzychylne?  Opinia Ś w ia d kó w  Jehow y na  tem a t w sze lk ich  odm ienych  
religii je s t jednoznaczna: w szy s tk ie  inne są n iepraw dziw e, a w ięc -fałszywe. O czy
w iście, takie  s tanow isko  je s t m i zupełn ie  obce, lecz nie pow oduje w e  m n ie  w ro 
gich nastaw ień  w obec tych , co to głoszą. R ozum iem  bow iem  skąd  bierze się to  
w ykluczen ie . Przez ta k i etap przechodziła  w iększość relifjii, a w  ram ach chrześcijań
s tw a  w szy stk ie  Kościoły.

W zakończeniu autorka artykułu sugeruje, że członkowie tego wyznania zasługują 
na większą uwagę i na bardziej obiektywne spojrzenie oraz twierdząco odpowiada 
na postawione przez siebie pytanie czy m ożliw a  je s t zm iana czy je jś  n iep rzych y ln e j 
postaw y  — w rogiej doktryna ln ie  — poprzez św iadczenie życzliw ości?  T a k i w łaśnie  
m ógłby być prapoczątek w sze lk ich  działań eku m en icznych  — życzliw ość jed n e j s tro 
n y , m ocniejszej, m n ie j zagrożonej w  sw ej egzystencji społecznej.

Na łamach dwutygodnika „Nowe Życie”, wydawanego przez Kurię Metropolital
ną Wrocławską, publikowane są od czasu do czasu artykuły o tematyce ekume
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nicznej pióra ks. Aleksandra Bystrego. W numerze 8 z 1984 r. zamieszczono jego 
artykuł pt. „Błogosławiona niech będzie Święta Trójca”, w którym autor mocno 
podkreśla, że prawda trynitarna jest zgodnie wyznawana przez wszystkie Kościoły 
chrześcijańskie, że mimo rozdziału między nami, a nawet napięć i sporów, uwiel
bienie, wyzwanie i wyznawanie Boga w Trójcy jedynego łączy nas wszystkich. 
Ks. Bystry akcentuje również mocno, że Kościoły odłączone wiernie stoją przy sta
rochrześcijańskich wyznaniach wiary w Boga jednego, lecz w trzech osobach, i gdy 
zachodzi potrzeba bronią tej prawdy.

Autor zdaje się sugerować katolickim czytelnikom, że pewne prawdy wiary trzeba 
dostrzegać w kontekście całego chrześcijaństwa, nie można ich sobie „przywłasz
czać”, trzeba wiedzieć i pamiętać, że niektóre z nich są uznawane przez wszystkich 
chrześcijan. Obecnie, w dobie ekumenizmu, wielkie znaczenie w dociekaniach, pu
blikacjach teologicznych ma ponadkonfesyjne, szerokie spojrzenie na poszczególne 
dogmaty, prawdy wiary. Artykuł ks. Bystrego jest przykładem takiej właśnie eku
menicznej postawy.

W poprzednim przeglądzie prasy zaznaczyłem, że artykuły o tematyce ekumenicz
nej pojawiają się coraz częściej na łamach czasopism misyjnych. Przykładem tego 
jest również kwartalnik „Misyjne Drogi”, wydawany przez ojców oblatów, który 
w numerze 3 z 1984 r. przynosi dwie publikacje o tej tematyce. Obok sprawozda
nia o. Andrzeja Madeja OMI z młodzieżowego spotkania ekumenicznego, które od
było się w maju 1984 r. w Kodniu n. Bugiem, drukowany jest również artykuł 
s. Urszuli Górskiej SJK, poświęcony działalności ekumenicznej wyniesionej w r. 1983 
na ołtarze bł. matki Urszuli Ledóchowskiej. W dekrecie stwierdzającym heroicz- 
ność jej cnót, Papież Jan Paweł II zaznaczył, że słusznie można ją uważać za pre- 
kursorkę ruchu ekumenicznego. Matka Ledóchowska pracując w latach 1914—1918 
w Szwecji przyczyniła się w znacznym stopniu do wytworzenia tam klimatu eku
menicznego, tak znamiennego dla naszych czasów. Jej działalność charytatywna 
pobudzała inicjatywę wielu ludzi różnych wyznań do śpieszenia z pomocą ofiarom 
pierwszej wojny światowej. W założonej przez nią szkole pod Sztokholmem więk
szość uczennic stanowiły protestantki. Panowała tam, jak pisze s. Górska, atmo
sfera wzajemnej zgody, życzliwości i zaufania a personel nie podejmował żadnych 
działań prozelickich. Matka Urszula utrzymywała też przyjazne kontakty z luterań- 
skim arcybiskupem Uppsali, Nathanem Söderblomem, człowiekiem, który w tym 
czasie położył chyba największe zasługi dla rozwoju ruchu ekumenicznego.

Gdzieniegdzie występuje tendencja do czynienia z nieżyjących już ludzi prekur
sorów ruchu ekumenicznego, po prostu nadużywa się terminu „ekumenizm”. Ucz
ciwie należy powiedzieć, że matka Urszula pragnęła szczerze i modliła się, aby 
Szwecja mogła kiedyś wrócić do wiary ojców, do wiary św. Brygidy i św. Kata
rzyny. Dzisiaj takiej postawy nie uznalibyśmy za ekumeniczną. Z drugiej jednak 
strony trudno zaprzeczyć, że utrzymywanie przyjaznych kontaktów z ludźmi innych 
wyznań, życzliwe do nich nastawienie, jak również nie podejmowanie działań pro
zelickich mimo, że istniały po temu warunki, nie było raczej typowe dla chrześcijan 
żyjących na początku naszego stulecia. W tym też sensie mówienie o postawie eku
menicznej bł. Urszuli Ledóchowskiej nie jest pozbiawione podstaw.

W „Tygodniku Powszechnym” (nr 33) o. Wacław Hryniewicz OMI, wybitny znaw
ca teologii Kościołów wschodnich, pisze o ostatnim posiedzeniu Międzynarodowej 
Komisji Mieszanej ds. dialogu teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim 
a Kościołem prawosławnym, które odbyło się dn. 30 V — 8 V I1984 r. na Krecie. 
Przedmiotem sesji było zagadnienie stosunku między wiarą i celebracją sakramen
tów, ze szczególnym uwzględnieniem sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego 
(chrzest, bierzmowanie, eucharystią) w ich relacji do jedności Kościoła. W czasie 
debat zarysowały się duże rozbieżności między teologami katolickimi a prawosław
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nymi. Zasadnicza trudność strony prawosławnej w ocenie praktyki Kościoła za
chodniego, utrzymuje o. Hryniewicz, polega nie tylko na oddzieleniu w czasie po
szczególnych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, lecz na odwróceniu kolejności 
w ich udzielaniu. Kościół prawosławny podkreśla, że eucharystia jest uwieńcze
niem inicjacji chrześcijańskiej, a bez bierzmowania ochrzczony nie jest jeszcze w 
pełni chrześcijaninem. Dopiero chrzest i bierzmowanie otwierają mu dostęp do 
stołu eucharystycznego. Dlatego też, zdaniem prawosławnych, odwrócenie kolejnoś
ci między bierzmowaniem a eucharystią narusza całą ontologię misterium chrześ
cijańskiego oraz duchową strukturę procesu stawania się chrześcijaninem. Cóż stoi 
ostatecznie na przeszkodzie temu, pyta o. Hryniewicz, aby również w Kościele ka
tolickim dokonywały się pod wpływem dialogu pewne zmiany w dotychczasowym 
sposobie udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej? Czy uświęcony długą 
tradycją zwyczaj udzielania bierzmowania w kilka lat po przyjęciu pierwszej Ko
munii jest ze wszech miar doskonały?.

Stawiając tego typu pytania o. Hryniewicz uwiarygodnia niejako to, co w dal
szej części artykułu mówi o istocie dialogu. Fragment ten jest godny obszernego za
cytowania. Natura dialogu wymaga, aby zmieniało się życie Kościoła. Zmiany po- 
winny dokonywać się po obydwu stronach. Dialog uczy wspólnego wzrastania w pra
wdzie. Nie jest on jedynie zewnętrznym elementem w życiu Kościoła ani sprawą 
dotyczącą jego relacji do innych. Jak dosadnie wyraził to jeden z arcybiskupów 
prawosławnych, dialog powinien być wewnętrzną cząstką mojego Kościoła. Obydwa 
Kościoły wykazały już wiele męstwa i odwagi przystępując do dialogu. Trzeba iść 
naprzód'i mieć także odwagę do zaakceptowania przemian wymaganych przez dia
log. Wspólna refleksja pomaga odnaleźć właściwy wyraz wspólnej wiary. Nie moż
na zapominać, że cała ekumenia sakramentalna służy zbawieniu człowieka. Rzeczy
wistość boska przekracza wszelkie ludzkie podejścia do niej. Szacunek należy się 
obydwu tradycjom. Szacunek i wzajemne zaufanie — to podstawowe prawo dialogu. 
Trudno prowadzić dialog, a równocześnie podejrzewać się wzajemnie i usprawie
dliwiać jedynie swoje własne stanowiska. Obrona własnej tradycji łatwo przera
dza się w błędne koło jałowej apologetyki. Niezmiernie bolesne jest doświadczenie, 
gdy dyskusja odzwierciedla jedynie to, co postawa apologetyczna ma w sobie naj
gorszego. Broniąc swego stanowiska atakuje się 'drugiego i podejrzewa go w końcu 
o złą wolę. Duch szerszego dialogu nie da się pogodzić z taką postawą. Każdy z 
Kościołów powinien stawiać sobie pytanie, czy w tym co czynią inni mogą rozpoz
nać wspólną wiarę. W tradycjach kościelnych istnieją pewne braki. Wymagają one 
reformy i zmian. Odnosi się to do obydwu dialogujących stron. Zdrowych zasad 
dialogu trzeba uczyć się od wielkich Ojców Kościoła. Podkreślali oni, że tym, któ
rzy ułatwiają osiągnięcie jedności trzeba dać pierwszeństwo przed. tymi, którzy 
utrudniają porozumienie.

„Tygodnik Powszechny” przyzwyczaił swoich czytelników do fachowych publi
kacji o tematyce ekumenicznej, jak choćby omawiany wyżej artykuł o. Hryniewi
cza. Dlatego też niemiłym zaskoczeniem była zamieszczona w tym piśmie (nr 27) 
relacja z podróży Jana Pawła II do Szwajcarii, pióra znanego publicysty ks. Mie
czysława Malińskiego, która aż roiła się od błędów, nieścisłości i uproszczeń w od
niesieniu do Kościołów niekatolickich w tym kraju, a zwłaszcza Kościoła ewange
licko-reformowanego. Nie miejsce tu, aby je wszystkie wyliczyć (czyni to wyczer
pująco w liście do redakcji opublikowanym w numerze 36 „Tygodnika” ks.. Bogdan 
Tranda, duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego). Pojawia się tutaj ważny 
problem — kompetencji aütora, który podejmuje się pisania o innym Kościele. 
Osoba taka bierze na siebie szczególną odpowiedzialność za słowo, musi mieć odpo
wiednie przygotowanie, bowiem jakakolwiek nieścisłość, błąd wynikły z ignorancji 
może kogoś urazić, może pogłębić brak zaufania w stosunku do Kościoła, który 
dany autor reprezentuje.



130 EKUM ENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Wiele interesującej lektury dostarcza, tradycyjnie zresztą, piąty zeszyt „Jednoty”, 
zawierający między innymi plon mini ankiety zatytułowanej „Czym jest dla mnie 
ekumenia?”. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele następujących Kościołów: rzym
skokatolickiego, prawosławnego, Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i ewan
gelicko-reformowanego.

W swojej wypowiedzi wybitny ekumenista katolicki o. prof. Stanisław Celestyn 
Napiórkowski OFM Conv. mówił między innymi o wpływie ekumenii w zakresie 
metody uprawiania teologii. Ekumenizm, pisze o. Napiórkowski, zmusza do nowego 
podchodzenia do wielu zagadnień teologicznych: chodzi o 1) otwarcie się na inne 
sposoby myślenia i rozumienia, 2) uwzględnianie dorobku innych teologii chrześci
jańskich, 3) uwrażliwienie na słabości naszych tradycyjnych ujęć, wytknięte przez 
teologię sąsiadów, 4) przychwytywanie tego, co właściwsze w ujęciu protestanckim 
czy prawosławnym. Jednocześnie, ja!k zauważa o. Napiórkowski, ekumenizm po
zwala widzieć lepiej wartości własnej teologii.

Dla teologa prawosławnego, Michała Klingera ekumenia to poczucie, że Kościół 
jest jeden. Uważa on jednak, że to poczucie jest dostępne tylko z wewnątrz koś
cioła. Choć jedność stanowi istotę Kościoła, twierdzi M. Klinger, to jednak jej po
czucie jest słabo przekazy walne, gdyż stała się ona dziś niewidzialna — jakby 
wskutek jakiegoś „grzechu pierworodnego” w Kościele, grzechu właśnie przeciwko 
niej.

Pewne kontrowersje wzbudza wypowiedź ks. Mieczysława Kwietnia, ewangelicz
nego chrześcijanina. Można się z nim zgodzić, gdy pisząc o niedomaganiach eku
menii zarzuca jej, że umie głośno krzyczeć o wyzwoleniu człowieka z rzeczywis
tości ziemskiej; traci oddech i brak jej zapału w zwiastowaniu człowiekowi Bożego 
zbawienia objawionego w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu. Nie ma natomiast 
racji, gdy neguje zasadność angażowania się różnych struktur ekumenicznych w 
dialog z wyznawcami innych religii i kultur. Nieprzekonywające jest poza tym 
uzasadnienie niepodzielności Kościoła w kontekście podziału chrześcijaństwa na 
wiele wyznań, które ks. Kwiecień wyraża następująco: Wszelkie podziały są świa
dectwem, że nie wszystko, co się uważało (lub uważa) za Kościół jest Kościołem, 
Kościołem Chrystusa — Jego Ciałem i społecznością wiernych. Podziały nie są 
czymś zaskakującym w tym przypadku: one objawiają, że zawsze byli i są ludzie, 
którzy z Kościołem Pana nie mają nic wspólnego.

Nasuwa się pytanie, czy w ogóle ktokolwiek ma prawo oceniać i wyrokować 
czy ta lub inna wspólnota przyznająca się do Chrystusa jest Kościołem? Nie nam 
o tym sądzić.

Dorota Niewieczerzał z Kościoła ewangelicko-reformowanego podkreśla w swojej 
wypowiedzi, że każdy chrześcijanin musi przejść lekcję pokory, aby dojrzało w 
nim dążenie do pojednania. Stanowimy mozaikę, której bogactwo i różnorodność 
napawa nas lękiem. Pierwszym krokiem do pozbycia się tego lęku jest uczciwe, 
jasne sformułowanie prostej prawdy, że sposób chwalenia Boga, jaki przypadł nam 
w udziale, zgodny jest z naszym pojmowaniem Boga, które jednak z natury rzeczy 
jest wycinkowe i niekompletne. Takie spojrzenie rodzi życzliwe zainteresowanie in
nymi wyznaniami. Jeśli potrafimy się pozbyć nieuzasadnionej pewności siebie, do
puścimy pytanie: czego mogą mnie nauczyć inni wyznawcy Boga? Bardzo niewielu 
ludzi stać na postawienie takiego pytania. Pociąga ono za sobą konieczność aktyw
nej postawy, konieczność przełamania uprzedzeń i niechęci. Wygodniej jest nic nie 
zmieniać w naszych nawykach i sposobie myślenia.

Zastanawiające, że nikt, oprócz teologa księdza katolickiego, nie mówił czym dla 
ruchu ekumenicznego jest dialog teologiczny. Nie mówiono również o znaczeniu 
wspólnej, braterskiej modlitwy. Ton niektórych wypowiedzi jest bardzo krytyczny
wobec niektórych zjawisk i postaw towarzyszących temu ruchowi, a za tym wszyst
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kim kryje się jakby zniechęcenie do ekumenizmu (widać to zwłaszcza w wypowie
dzi ks. Kwietnia i przedstawiciela Kościoła ewangelicko-reformowanego, Witolda 
Lubicza).

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

„Jednota” — miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicyz- 
mowi i ekumenii, wydawany przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowa
nego;
„Misyjne Drogi” — kwartalnik wydawany przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo
kalanej;
„Nowe Życie” — dwutygodnik katolicki wydawany przez Kurię Metropolitalną we 
Wrocławiu;
„Tygodnik Powszechny” — katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”;
„Więź” — miesięcznik katolicki.

Oprać. Antoni Grześkowiak
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BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

W nr 1 z br. zamieściliśmy bibliografię ważniejszych publikacji książkowych wy
danych przez Światową Radę Kościołów w latach 1975—1983, tj. między V a VI 
Zgromadzeniem Ogólnym. Kontynuując to przedsięwzięcie, publikujemy poniżej bi- 
bligrafię pozycji książkowych, które ukazały się po VI Zgromadzeniu Ogólnym w 
Vancouver (Redakcja).

Poświęcone VI Zgromadzeniu Ogólnemu

Gathered jor Life. The official report of the Sixth Assembly of the WCC. Edited 
by David Gill, 1983.
Jesus Christ — the Life of the World. A worship book. Louanges et prieres. Ein 
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Ogólne

BENT ANS J. van, Six Hundred Ecumenical Consultations 1948—1982, 1983.
BENT ANS J. van, A Guide to Essential Ecumenical Reading, 1984. ^

Jedność Kościoła
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Edited by Hans-Georg Link, 1984.
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on a world level. Edited by Lukas Vischer and Harding Meyer, 1984.
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by Andre Birmelć, 1984.
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Edited by Hans-Georg Link, 1984.
Unity in Each Place (...) in All Places. United churches and the Christian world 
communions, 1983.

Misja, ewangelizacja

Mission and Evangelism. An ecumenical affirmation. A study guide compiled by 
Jean Stromberg, 1983.

\

Wspólnota mężczyzn i kobiet w Kościele i społeczeństwie

In God’s Image. Reflections on identity, human wholeness and the authority of 
scripture. Materials from the study on „Community of Women and Men in the 
Church”. Edited by Janet Crawford and Michael Kinnamon, 1983.
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cation, 1983.
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Vancouver ’83. Wybór materiałów z VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej 
Rady Kościołów. Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” 1984. Na
kład 1 000 egz., 205 s.

W dniach od 24 lipca do 10 sierpnia 1983 r. w kanadyjskiej miejscowości Van
couver obradowało VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Dokładnie 
w rok od tego wydarzenia, a więc w stosunkowo szybkim jak na nasze warunki 
tempie, ukazała się nakładem Instytutu Prasy i Wydawnictw „Novum” bardzo ocze
kiwana i potrzebna środowisku ekumenicznemu w Polsce pozycja, prezentująca wy
bór materiałów z tego jedynego w swoim rodzaju forum Kościołów.

Warto dodać, że jest to pierwsza pozycja „Biblioteki Ekumenicznej”, która bę
dzie redagowana przez zespół kwartalnika „Studia i , Dokumenty Ekumeniczne”. 
Ukazujące się w tej serii prace będą poszerzeniem i pogłębieniem tematyki poru
szanej na łamach pisma.

Omawianą pozycję otwiera najważniejszy dokument z Vancouver — orędzie pt. 
„Życie we wspólnocie”, uchwalone na zakończenie obrad. „Dokument ten — jak 
czytamy we wstępie — adresowany do chrześcijan na całym świecie, jest ponie
kąd kwintesencją wszystkich dyskusji i uchwał. Jednocześnie odzwierciedla stan 
świadomości przedstawicieli różnych tradycji chrześcijańskich, reprezentujących róż
ne kraje i kontynenty, żyjących w różnych systemach polityczno-społecznych i krę
gach kulturowych, którzy zebrali się A.D. 1983, aby wspólnie wyznać, że Jezus 
Chrystus jest życiem świata i zastanowić się nad przyszłymi losami Kościoła chrześ
cijańskiego i świata”.

W dalszej kolejności publikowane są następujące materiały: szkic ks. Davida 
Gilla informujący o przebiegu obrad oraz sprawozdania — przewodniczącego Ko
mitetu Naczelnego abpa Edwarda Scotta i sekretarza generalnego SRK ks. Philipa 
Pottera, referat ks. Allana Boesaka, który stanowił wprowadzenie do głównego te
matu obrad: „Jezus Chrystus — życiem świata”, a także niektóre sprawozdania z 
dyskusji prowadzonych w ośmiu grupach problemowych. Teksty te cechuje jakże 
odmienny ton od typowych, przeciążonych danymi statystycznymi sprawozdań. 
Zwraca zwłaszcza uwagę znakomity referat ks. Boesaka, który główny temat ob
rad omawia w kontekście dramatycznej sytuacji społeczno-politycznej w Republice 
Południowej Afryki. Czytając powyższe teksty nie sposób nie zauważyć ich ponad- 
konfesyjnej, uniwersalistycznej bliskiej każdemu wyznawcy Chrystusa treści.
Osobny rozdział stanowią dokumenty będące świadectwem współpracy i dobrych, 
braterskich stosunków pomiędzy Watykanem i Genewą. Warto dodać, że od r. 1961 
przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczą w zgromadzeniach ogól
nych SRK, a w Vancouver Kościół ten reprezentowała 20-osobowa delegacja. 
Wspomniane teksty to: posłanie papieża Jana Pawła II do VI Zgromadzenia Ogól
nego SRK, list kard. Jana Willebrandsa, przewodniczącego watykańskiego Sekre
tariatu ds. Jedności Chrześcijan skierowany do ks. Philipa Pottera, sekretarza ge
neralnego SRK oraz raport VI Zgromadzenia Ogólnego o stosunkach z Kościołem 
rzymskokatolickim.
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Cennym uzupełnieniem dla polskiego czytelnika są materiały prezentujące Świa
tową Radę Kościołów. Podano skład prezydium i komitetu naczelnego, listę Koś
ciołów członkowskich, konstytucję i opis struktury organizacyjnej Rady, a także 
zamieszczono schemat obrazujący poszczególne etapy ruchu ekumenicznego po
cząwszy od Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w r. 1910 a na VI Zgro
madzeniu Ogólnym SRK kończąc.

Książkę „Vancouver ’83” opracował zespół w składzie: dr Karol Karski, Andrzej 
Morozowski i Wanda Gmitrzak (redakcja techniczna). Większość publikowanych 
tekstów tłumaczyli: Joanna Kruczyńska i Karol Karski, który był „spiritus movens” 
całego przedsięwzięcia i wniósł bez wątpienia największy wkład w powstanie 
książki. '

Każde zgromadzenie ogólne' SRK jest wydarzeniem o doniosłym znaczeniu dla 
całego chrześcijaństwa. Podkreślono to również w liście pasterskim Episkopatu 
Polski, wydanym z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 1984 r. Dzięki 
opublikowanej w „Bibliotece Ekumenicznej” książce, czytelnik polski Otrzymał dość 
dokładny obraz tego, co się działo w Vancouver. Jest to pozycja ważna również 
z tego powodu, że publikacje poświęcone VI Zgromadzeniu Ogólnemu SRK za
mieszczane’ w naszej prasie były, z pewnymi wyjątkami, dość jednostronne i frag
mentaryczne.

Antoni Grześkowiak

ZNOSKO ALEKSY: Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i ter
minologii cerkiewno-teologicznej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teo
logiczna 1983. Nakład 3 000 egz., 263 s.

„Słownik” ks. Znoski, chociaż jest wydawnictwem specjalistycznym, doczekał 
się już recenzji w prasie tygodniowej1. Jak dotychczas nie powiedziano o nim zbyt 
wiele dobrego — głównie z tego powodu, że nawet przy najdalej posuniętej dobrej 
woli z trudem można znaleźć jakieś jasne strony tego przedsięwzięcia autorskiego 
i wydawniczego.

Dzieło ks. Znoski jest słownikiem dwujęzycznym. Jego ^daniem jest przedsta
wienie polskich odpowiedników wybranych terminów z języka starocerkiewno-sło- 
wiańskiego. Autor wpadł jednak na niezbyt szczęśliwy pomysł połączenia słownika 
terminologicznego z leksykonem, zaś przy doborze haseł kierował się zasadami, któ
rych odkryć nie sposób.. Trudno bowiem znaleźć sensowne wytłumaczenie, co wśród 
specjalistycznej terminologii cerkiewno-teologicznej robią hasła: homoseksualizm, 
prostytucja, apartheid, syjonizm. Być może mają to być hasła o charakterze, infor
macyjnym mające powiązania z Kościołem. O ile przy hasłach „apartheid”, „homo
seksualizm” można się jeszcze zastanawiać, jakie też mogą tu istnieć powiązania 
z Kościołem, to w przypadku hasła „passim” zdumiewa i wzrusza wyjaśnienie uczo
nego, że jest to określenie stosowane w przypisach bibliograficznych zamiast nu
merów stron, do których odsyła się czytelnika, gdy o danym przedmiocie lub oso
bie jest mowa w całym dziele lub na wielu jego stronach.

Szereg haseł typu „Borgia”, „Torquemada” umieszczonych zostało w „Słowniku”

1 Zbigniew Podgórzec, Dziiony słownik, „Kierunki” nr 11/1984, s. 5; Serafin Kor- 
czak-Michalewski, O „dziwnym słowniku” jeszcze słów kilka, „Kierunki” nr 22/1984, 
s. 4.
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chyba jedynie po to, by Autor mógł mieć okazję do ukazania bezmiaru upadku 
Kościoła rzymskokatolickiego — przynajmniej w XIV—XVI Stuleciu. O ile hasło 
daje jakiś pretekst, zawsze można umieścić w nim jakieś antykatolickie akcenty. 
Hasła „Index librorum prohibitorum”, „jezuici” itp. służą temu celowi. Przy ter
minie „prozelityzmu” autor wyjaśnia, że prozelityzm stanowi szczególną cechę wo
jującego rzymskokatolicyzmu. Jednocześnie autor przedstawia się na kartach swej 
książki, jako niezmordowany obrońca postępu: „akcja katolicka” jest dla niego formą 
zwalczania ruchów postępowych, dominikanie są zakonem, który z niesłychaną za
ciętością i okrucieństwem tłumił wszelkie postępowe ruchy społeczne etc., etc.

Część słownikowa książki poprzedzona jest wstępem pióra ks. Znoski pt. „Pol
skie prawosławie”. Czytamy w nim m.in.

Obecnie imiona Oświecicieli polskich Słowian, św. Braci Cyryla i Metodego, zo
stały z kalendarza rzymskokatolickiego z przezorną wstydliwością wyrugowane. Za 
sprawą działającej od 1922 roku „Akcji Katolickiej” w celu skutecznego zwalczania 
i podboju polskiego prawosławia, ich miejsce zajął kanonizowany w 1939 roku 
fanatyczny przeciwnik prawosławia, polski jezuita Andrzej Bobola.

A więc Kościół prawosławny, zwany również wschodniokatolickim, orientalnym, 
ortodoksalnym ma najwięcej do powiedzenia w historii chrześcijaństwa polskiego, 
bo on to wprowadził pierwszy naukę Chrystusową do kraju Wiślan.

Słowa powyższe pisze ks. Znosko w trzy lata po ogłoszeniu przez Jana Pawła II 
świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. W chwili, kiedy cały świat, 
w tym chrześcijanie polscy, tak chętnie używa słów „ekumenia”, „dialog”, „jed
ność”, autor „Słownika” proponuje licytację, które z wyznań ma najwięcej do po
wiedzenia w historii chrześcijaństwa polskiego. Pominąć już trzeba fakt, że nie 
wiadomo dokładnie, co znaczy sformułowanie: najwięcej do powiedzenia. W jakim 
przedmiocie? Kto chce mówić? O czym?

W chwili, kiedy od kilku lat trwa ożywiony i owocny oficjalny dialog katolic- 
ko-prawosławny w skali światowej, u nas ks. Znosko pisząc o dogmataóh Koś
cioła rzymsko-katolickiego najchętniej używa określeń błędna nauka, samowolne 
ogłoszenie bezpodstawnego dogmatu etc. Hasło „ekumenizm” wyjaśnione jest w 
„Słowniku” jednym zdaniem.

W dusznej atmosferze zacietrzewienia i nietolerancji, ks. Znosko nie zapomina 
jednak, by oddać cesarzowi co cesarskie i wśród cerkiewno-teologicznych terminów 
umieszcza hasło „Urząd ds. Wyznań” z wyjaśnieniem, że na jego czele stoi szef 
w randze podsekretarza stanu.

W słowie od wydawcy czytamy:
Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-ieolo- 
gicznej^ jest dziełem pionierskim. Stanowi pierwszą tego rodzaju pracę specjali
styczną, mającą znaczenie nie tylko naukowe i teologiczne, ale także kulturowe.

„Słownik” ks. Znoski nie jest dziełem pionierskim. Informuje o tym „Index lexi- 
corum Poloniae” 2, o czym wydawca lub autor powinni byli wiedzieć. Katalog błędów, 
fałszów, pomyłek i innych niedociągnięć kontynuować by można jeszcze długo, a w 
niefrasobliwości Wydawnictwa dopatrywać by się można pewnego rodząju pionierstwa. 
Ogólne wrażenie, jakie się nasuwa po lekturze dzieła ks’ Znoski nie jest dobre. Jako 
całość „Słownik” przypomina zbiór przypadkowo dobranych haseł dotyczących róż
nych dziedzin, stosownie do wiedzy autora. Faktem, że w „Słowniku” roi Się od 
nieporadności stylistycznych obarczyć można również redaktora tomu, jest nim doc. 
dr hab. Zachariasz Łyko. Główną zaletą „Słownika” jest to, że pokazuje bardzo 
wyraźnie jak trudne i kręte są polskie drogi do jedności chrześcijan oraz potwierdza,

2 Piotr Grzegorczyk, Index lexicorum Poloniae, Warszawa 1967, Państwowe Wy
dawnictwo Naukowe, s. 114—115.
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że bez zmiany wewnętrznego nastawienia polski ekumenizm (i nie tylko) pozostanie 
ekumenizmem konferencyjnym i ekumenizmem Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.

Omawiane wydawnictwo nie przynosi chluby Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej, a zapowiedź wydawcy, że nie jest wykluczone, iż w przyszłości „Mały 
słownik” przekształci się w „duży słownik”, brzmi dość niepokojąco.

Adam Sochaczewski

SCHLINK EDMUND: Oekumenische Dogmatik. Grundzuege. Słowo wstępne: 
Heinrich Fries i Nikos A. Nissiotis. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 1983, 
828 s.

Niespełna rok przed swoim zgonem, który nastąpił 20 maja 1984 r., Edmund 
Schlink, zachodnioniemiecki teolog protestancki, opublikował pierwszą w świecie 
dogmatykę ekumeniczną. Był on najbardziej predestynowanym do napisania tego 
dzieła człowiekiem. Przez kilkadziesiąt lat zajmował się intensywnie teologią pra
wosławną i katolicką, utrzymywał żywy kontakt z życiem religijnym obu tradycji 
chrześcijańskich, uczestniczył w dialogu z przedstawicielami tych tradycji. Posiadał 
też bogatą wiedzę z zakresu teologii Kościoła pierwszych wieków oraz mechaniz
mów, które w owych czasach przyczyniały się do podejmowania rozstrzygnięć dog
matycznych. A przede wszystkim był Schlink szczerym i autentycznym ekumenistą.

Poniekąd symboliczne znaczenie posiada fakt, że słowo wstępne do tej pierwszej 
dogmatyki ekumenicznej napisali przedstawiciele obu tych tradycji kościelnych, 
który«»- Schlink poświęcał tak wiele uwagi w swoich badaniach: prawosławny Ni
kos A. Nissiotis i katolik Heinrich Fries. Ten ostatni tak pisze o tym dziele: Mamy 
tu po raz pierwszy do czynienia z programową dogmatyką ekumeniczną. Edryund 
Schlink zawarł w niej zarówno wielorakie przemyślenia i doświadczenia, jak i swo
je niezmordowane zaangażowanie ekumeniczne. Jako osiągnięcie naukowe zasługuje 
ona na najwyższe uznanie, zwłaszcza że autor studiował intensywnie i twórczo wy
niki współczesnych badań teologicznych. Ta dogmatyka ekumeniczna może być czy
tana przez wszystkich chrześcijan w różnych Kościołach. Bynajmniej nie wypiera 
się tego, iż wywodzi się z teologii reformatorskiej, jej bezpośrednim i zasadniczym 
punktem wyjścia są historyczne czyny Boga. Jest ona Summa theologiae, która 
chciałaby służyć adoracji i zwiastowaniu oraz przekonującym przykładem, że eku- 
menia nie zatrzymała się w miejscu.

Jedna z najznakomitszych myśli Schlinka, która daje nowe spojrzenie na stosunki 
między Kościołami oraz na ich stosunek do posłannictwa apostolskiego, brzmi na
stępująco: Na inne społeczności chrześcijańskie nie powinniśmy już spoglądać w taki 
sposób, jak gdyby poruszały się one wokół naszego Kościoła jako ośrodka (...), lecz 
musimy uznać, że wraz z innymi społecznościami krążymy jakby planety wokół 
Chrystusa, jako słońca i od Niego otrzymujemy światło. Ten zwrot w myśleniu 
eklezjologicznym jest niezbędny, jeśli w dziedzinie ekumenizmu chcemy zrobić 
krok naprzód. Nie chodzi już o to, aby innych porównywać z nami, lecz o to, aby 
wspólnie porównywać się z apostolskim świadectwem o Chrystusie; jedynie wów
czas, gdy Chrystusa weźmiemy za punkt wyjścia, zdołamy poznać siebie i innych 
(s. 696).

Schlink próbuje dokładnie ustalić, w jakiej mierze istnieje już między Kościo
łami jedność w sprawach wiary i gdzie przebiega między nimi właściwa linia po-
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działu. Stara się spojrzeć „świeżym okiem” na te różnice dogmatyczne, które ucho
dziły dotychczas za element utwierdzający podział na różne tradycje chrześcijań
skie. Wiele tradycyjnych różnic, np. podobieństwo Boże człowieka, nauka o grze
chu, wolność woli, nauka o usprawiedliwieniu, które uchodziły dotychczas za czyn
niki przyczyniające się do podziału, ukazuje się teraz w nowym świetle. Schlink 
poddaje wszystkie te tematy obszernej analizie i dochodzi do zaskakujących wnios
ków. Wykazuje, że różne tradycje chrześcijańskie wyrażają często te same przeko
nania za pomocą innych sformułowań.

Schlink nie ogranicza się tylko do analizy powstałych w przeszłości sformuło
wań dogmatycznych, które przyczyniły się albo do powstania, albo do utrwalenia 
podziału między Kościołami. Przedmiotem jego badań jest także aktualna sytuacja 
rozbitego chrześcijaństwa. Układa plan jedności Kościoła opartej na konsensie w 
sprawach wiary (rozdz. XXII, ss. 673—708). Jego przemyślenia na ten temat, da
lekie od wszelkiego kompromisu lub minimalizmu dogmatycznego, zasługują na 
najwyższą uwagę ze strony wszystkich Kościołów.

Książka ta może dać pracy ekumenicznej, która przeżywa okres stagnacji i re
zygnacji, nie tylko ważne impulsy, lecz może także otworzyć przed nią nowe drogi 
i perspektywy.

Kar

Bericht aus Vancouver. Offizieller Bericht der Sechsten Vollversammlung des 
Oekumenischen Rates der Kirchen, 24.Juli bis lO.August 1983 in Vancouver, 
Kanada. Red.: Walter Müller-Römheld. Frankfurt/M.: Verlag Otto Lembeck 
1983, 338 s.

Oficjalna niemieckojęzyczna wersja sprawozdania z VI Zgromadzenia Ogólnego Świa
towej Rady Kościołów w Vancouver informuje szczegółowo o przebiegu obrad tej waż
nej dla chrześcijan wszystkich wyznań konferencji ekumenicznej. W tomie tym 

• zamieszczono oba referaty — prof. Theodore Stylianopoulosa i Allana Boesaka — 
poświęcone refleksji nad głównym tematem obrad: „Jezus Chrystus — życiem świa
ta” oraz kazanie metodystki brytyjskiej Pauliny Webb, które zainaugurowało obrady. 
Teksty pozostałych wystąpień, które stanowiły wprowadzenie do czterech podtema- 
tów, zamieszczono tylko we fragmentach. Z innych dokumentów, opublikowanych w 
tym tomie, na uwagę zasługują: sprawozdania sekretarza generalnego Philipa Pottera 
i przewodniczącego Komitetu Naczelnego abp. Edwarda Scotta, rezultaty pracy oś
miu grup problemowych wraz z krótkim protokołem dyskusji, rezolucje dotyczące 
różnych problemów współczesnego świata oraz uchwały w sprawie przyszłej pracy 
Światowej Rady Kościołów. Użyteczną rolę odgrywa ogólne wprowadzenie, napi
sane przez redaktora zbioru dokumentów, które m.in. informuje o przygotowaniu 
i strukturze Zgromadzenia Ogólnego, kontekście kanadyjskim, w którym się ono 
odbywało oraz o ramowym programie obrad. Aneks zawiera listę uczestników, listę 
Kościołów członkowskich, konstytucję SRK, indeks rzeczowy i inne dokumenty, 
które są niezbędne dla zrozumienia pracy ekumenicznej i uczestniczenia w niej.

Kar
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Ecumenical Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry. Theological 
essays. Red.: Max Thurian. Geneva: World Council of Churches 1983, 264 s.

Dokument Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów: „Chrzest — 
Eucharystia — Urząd Duchowny”, przyjęty w Limie w’ 1982 r., stanowi istotny 
krok naprzód we wzajemnym zrozumieniu między chrześcijanami różnych tradycji. 
Dyskutuje się nad nim w Kościołach na różnych szczeblach. Opracowano materiały 
pomocnicze i komentarze, aby ułatwić proces recepcji tego dokumentu. Temu celo
wi ma także służyć omawiana przez nas książka. Wybitni teologowie i ekumeniści, 
którzy uczestniczyli w opracowaniu dokumentu z Limy, interpretują w tej książ
ce różne elementy osiągniętego porozumienia. Znajdujemy tu rozważania dotyczące 
wyobrażenia celu jedności w wierze. Ukazana jest dotychczas przebyta droga. Przed
stawiono propozycję „pamiątkowej uczty eucharystycznej”, która, jak sądzą autorzy, 
w nadzwyczaj trudnej kwestii wspólnej Komunii św. może dostarczyć nowych im
pulsów. Rozdział dotyczący katechetycznych konsekwencji dokumentu Komisji „Wia
ra i Ustrój” sprawia, że książka ta staje się praktycznym przewodnikiem dla 
wszystkich, którzy udają się w długi marsz w stronę jedności. Wśród autorów 
spotykamy przedstawicieli wszystkich największych wyznań chrześcijańskich. Na 
wymienienie zasługują takie nazwiska, jak: Cyrille Argenti (prawosławny), Emma
nuel Lanne (katolik), William H. Lazareth (luteranin), Nikos Nissiotis (prawosław
ny) i Lukas Vischer (reformowany). N. Nissiotis, przewodniczący Komisji „Wiara 
i Ustrój” w okresie między Nairobi a Vancouver (1975—1983), pisząc w słowie 
wstępnym o znaczeniu dokumentu z Limy, stwierdził: (...) nie może dojść ani do 
wspólnego wyrażenia wiary apostolskiej, ani do skoncentrowanego działania Koś
cioła w śiciecie bez porozumienia w , sprawie tych trzech podstawowych wydarzeń 
kościelnych, które sumują życie Kościoła oraz dają mu spoistość i kontynuację 
(s.' 8n). W aneksie zamieszczono tekst liturgii z Limy, do której wprowadzenie na
pisał redaktor książki — Max Thurian.

Kar

Oekumenische Impressionen Vancouver 1983. Red.: Konrad Raiser. Frank
furt/M.: Verlag Otto Lembeck 1983, 144 s.

Książka ta jest sprawozdaniem popularyzującym obrady VI Zgromadzenia Ogól
nego Światowej Rady .Kościołów w Vancouver, przeznaczonym dla parafii i szkół. 
W pewnym, sensie uzupełnia oi>a oficjalne sprawozdanie z obrad opublikowane 
przez tęgo samego wydawcę. Redakcję tego niewielkiego tomiku wziął na siebie 
Konrad Raiser, do niedawna zastępca sekretarza generalnego SRK a obecnie pro
fesor zagadnień ekumenicznych na Uniwersytecie w Bochum (RFN). Rozdział I, za
tytułowany „Ekumenia w Kanadzie” (Gerhard Stoli), próbuje włączyć Zgromadze
nie Ogólne w kontekst lokalny. Rozdział II informuje o nabożeństwach i życiu re
ligijnym podczas obrad (Dieter Trąutwein). Następne rozdziały (w liczbie 8), napi
sane przez wybitnych znawców współczesnych problemów ekumenicznych, dotyczą 
tematów i zagadnień, które w ramach grup problemowych, dyskutowali w Vancou
ver delegaci z przeszło 30Ó .Kościołów członkowskich. Redaktor książki, w świetnie 
napisanym eseju, dokonuje podsumowania pracy Zgromadzenia Ogólnego.

Kar


