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DO CZYTELNIKÓW
ARTYKU£Y

Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (SiDE) zaczê³y siê ukazywaæ w 1983
roku, a wiêc istniej¹ od 36 lat. Powsta³y z inicjatywy Chrzeœcijañskiego Stowarzyszenia Spo³ecznego (przekszta³conego kilka lat póŸniej w Uniê Chrzeœcijañsko-Spo³eczn¹). Do dzisiaj ukaza³o siê ponad 80 zeszytów, w których publikowane by³y liczne artyku³y, dokumenty, relacje i inne materia³y zwi¹zane z problematyk¹ ekumeniczn¹. Na ³amach periodyku publikowali i publikuj¹ jej
najwybitniejsi znawcy z Polski i zagranicy. Dorobek czasopisma stanowi trwa³y wk³ad w polskojêzyczn¹ refleksjê ekumeniczn¹.
Dzieje SiDE daj¹ siê podzieliæ wyraŸnie na dwa okresy. W okresie
pierwszym, obejmuj¹cym lata 1983-1989, czasopismo by³o kwartalnikiem redagowanym przez kilkuosobowy zespó³, w którego sk³ad wchodzili katolicy,
protestanci i prawos³awni. Jego wydawc¹ by³ zwi¹zany z ChSS Instytut Prasy i
Wydawnictw „Novum”.
Przemiany polityczno-spo³eczne, zapocz¹tkowane w po³owie 1989 roku i
zwi¹zane z wejœciem naszego kraju na drogê gospodarki rynkowej sprawi³y, ¿e
„Studia”, podobnie jak dziesi¹tki innych czasopism, zawiesi³y swoj¹ dzia³alnoœæ z przyczyn ekonomicznych. W miêdzyczasie przesta³ istnieæ nasz wydawca – Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”. Po dwuletniej przerwie, w
1992 roku, periodyk zacz¹³ siê znowu ukazywaæ, ale nie jako kwartalnik, lecz
pó³rocznik. Przez rok rolê wydawcy pe³ni³a Unia Chrzeœcijañsko-Spo³eczna, w
1993 roku zadanie to przejê³a nowoutworzona Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”.
Minê³o kolejne æwieræ wieku i od bie¿¹cego zeszytu wydawanie „Studiów” przejmuje Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie, uczelnia kszta³c¹ca przysz³ych duchownych i innych pracowników dla Koœcio³a prawos³awnego, Koœcio³ów starokatolickich i protestanckich. Taki wydawca jest
gwarantem, ¿e tak¿e w przysz³oœci na ³amach periodyku ukazywaæ siê bêd¹
ARTYKU£Y
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studia i dokumenty o du¿ym znaczeniu dla dialogu ekumenicznego. Jednoczeœnie informujemy, ¿e od bie¿¹cego roku ukazywaæ siê bêdzie tylko jeden zeszyt (tom) rocznie.
Jednoczeœnie pragniemy powiadomiæ naszych Czytelników, ¿e postanowiliœmy przygotowaæ stronê internetow¹ naszego czasopisma i udostêpniæ
na niej wszystkie archiwalne zeszyty. Prace nad tym projektem trwa³y kilka
miesiêcy. Trzeba by³o zdigitalizowaæ archiwalne zeszyty i stworzyæ stronê internetow¹, która udostêpni je w odpowiedniej formie. Staraliœmy siê, aby strona
by³a maksymalnie przejrzysta i zapewnia³a czytelnikom jak najlepszy dostêp
do interesuj¹cych ich treœci.
Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ strony internetowej jest oczywiœcie archiwum,
w którym mo¿na znaleŸæ wszystkie zeszyty „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” w plikach PDF, spisy treœci poszczególnych zeszytów, a tak¿e bibliografiê czasopisma, zawieraj¹c¹ wykaz wszystkich publikowanych tekstów
uporz¹dkowanych tematycznie. Ponadto na stronie mo¿na znaleŸæ najwa¿niejsze informacje o czasopiœmie i kontakt do redakcji.
Mamy nadziejê, ¿e strona internetowa „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” spotka siê z dobrym przyjêciem czytelników i zapewni wiêkszy dostêp do rzetelnej wiedzy o ekumenizmie.
Zapraszamy na www.ekumeniczne.pl!
Karol Karski
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Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie
wydawc¹ „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”
Chyba ka¿dy z teologów, historyków i religioznawców zajmuj¹cych siê w
Polsce ekumenizmem mia³ okazjê w ramach swojej pracy naukowej siêgn¹æ
do tekstów zamieszczonych na ³amach „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”. Ukazuj¹ce siê od 1983 r. czasopismo dawa³o bowiem na przestrzeni lat
podwaliny pod naukowe analizy, umo¿liwia³o zapoznanie siê z globalnym dyskursem ekumenicznym, w szerokim sensie przyczynia³o siê do recepcji ustaleñ
dialogowych, a wiêc odpowiada³o na jedno z kluczowych wyzwañ ruchu ekumenicznego. Oddawa³o tak¿e swoje ³amy wa¿nym teologicznym dyskusjom,
nie tylko z zakresu teologii ekumenicznej, ale równie¿ takich dyscyplin jak
wiedza o wyznaniach i religiach, teologia systematyczna i historia doktryn religijnych, chrzeœcijañskich i niechrzeœcijañskich. Periodyk by³ równie¿ wiarygodnym kronikarzem stosunków ekumenicznych w œwiecie i w Polsce, a tak¿e
prezentowa³ kluczowych aktorów dzia³añ ekumenicznych. Czyni³ to prezentuj¹c t³umaczenia dokumentów dialogowych, a tak¿e udostêpniaj¹c studia autorstwa szerokiego grona polskich i miêdzynarodowych dzia³aczy oraz specjalistów o ró¿nej proweniencji koœcielnej i religijnej.
Pocz¹wszy od 2019 r. Wydawnictwo Naukowe Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie staje siê nowym wydawc¹ SiDE, przejmuj¹c je
od Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”. Ufamy, ¿e podo³amy temu zadaniu, a
czasopismo zachowa status jednego z najwa¿niejszych periodyków podejmuj¹cych problematykê ekumeniczn¹. Misja dalszego wydawania SiDE wpisuje siê
w pos³annictwo naszej uczelni, której „etos universitas wyra¿a siê w ekumenizmie, tolerancji oraz dialogu religijnym, kulturowym i naukowym”. Cieszymy
siê, ¿e wieloletni redaktor naczelny SiDE, a jednoczeœnie wieloletni wyk³adowca i prorektor ChAT, Pan Prof. dr hab. Karol Karski, zgodzi³ siê obj¹æ stanowisko przewodnicz¹cego nowo powo³anej Rady Naukowej czasopisma, w
sk³ad której weszli znakomici znawcy problematyki ekumenicznej.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ Profesorowi Karolowi Karskiemu oraz wszystkim jego wspó³pracownikom, którzy przez kilkadziesi¹t na
dobr¹ sprawê lat istnienia periodyku stworzyli tak wa¿ny dla dialogu ekumenicznego w Polsce tytu³ i troszczyli siê o jego wysok¹ rangê. Znamienny jest
przy tym fakt, ¿e ten okres w historii czasopisma zosta³ w³aœnie ukoronowany
udostêpnieniem on-line jego zawartoœci na stronie www.ekumeniczne.pl
Jerzy Sojka
ARTYKU£Y
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Karol Karski

WSPÓLNOTA
KOŒCIO£ÓW EWANGELICKICH
W EUROPIE
Niewielka miejscowoœæ Leuenberg ko³o Bazylei by³a 16 marca 1973 roku
œwiadkiem niezwyk³ego wydarzenia. Zgromadzeni tu przedstawiciele Koœcio³ów luterañskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z ca³ej Europy
uchwalili w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce sta³o siê znane
powszechnie jako Konkordia leuenberska. Wspólnota koœcielna w znaczeniu
Konkordii wesz³a oficjalnie w ¿ycie 1 paŸdziernika 1974 roku. Rozpowszechniona jest opinia, ¿e jest ona najistotniejszym porozumieniem ekumenicznym
zawartym po drugiej wojnie œwiatowej.
Tekst z 1973 roku by³ uwieñczeniem wieloletnich rozmów doktrynalnych. Dialog reformowano-luterañski na p³aszczyŸnie europejskiej zosta³ zainicjowany przez Komisjê do Spraw Wiary i Ustroju Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Pod jej patronatem, w latach 1955-1959, odby³y siê rozmowy wstêpne,
które nie przynios³y jednak widocznych rezultatów. Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i Œwiatowa Federacja Luterañska mocniej zaanga¿owa³y siê w drug¹ fazê dialogu, w tzw. rozmowy w Schauenbergu (1964-1967).
Spotkano siê wówczas czterokrotnie, stawiaj¹c sobie za cel zbadanie, czy
stare podzia³y z czasów Reformacji s¹ dziœ w ogóle usprawiedliwione. I
wreszcie, podczas trzeciej fazy dialogu (tzw. rozmowy w Leuenbergu), w
której uczestniczyli ju¿ oficjalni przedstawiciele Koœcio³ów, powiedziano sobie wyraŸnie, i¿ celem rozmów jest stworzenie mo¿liwoœci ustanowienia
wspólnoty koœcielnej. Posuniêto siê nawet tak daleko, ¿e opisano kolejne etapy realizowania tego celu.
ARTYKU£Y
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W wyniku rozmów w Leuenbergu zosta³ opracowany „Projekt Konkordii”, który opublikowano we wrzeœniu 1971 roku. Wyra¿a³ on nadziejê, ¿e tworzenie wspólnoty koœcielnej rozumiane bêdzie jako ¿ywy proces, a sama
wspólnota bêdzie wymaga³a sta³ego pog³êbiania, uaktualniania i rewidowania,
co mo¿e zachêciæ inne, wyznaniowo pokrewne, Koœcio³y w krajach pozaeuropejskich i pomóc im w przezwyciê¿eniu roz³amu. Projekt wys³ano wszystkim
Koœcio³om reformowanym, luterañskim i ewangelicko-unijnym z proœb¹ o zaopiniowanie. W marcu 1973 roku odby³o siê posiedzenie, podczas którego – jak
ju¿ wspomniano na wstêpie – przyjêto ostateczny tekst Konkordii.
Konkordia nie zadowala siê tylko og³oszeniem wspólnoty koœcielnej, lecz
przywi¹zuje tez du¿¹ wagê do jej urzeczywistnienia. Nie kwestionuj¹c wa¿noœci ksi¹g wyznaniowych poszczególnych Koœcio³ów, sama nie chce byæ traktowana jako wyznanie wiary. Stanowi ona konsens uzyskany w zasadniczych
kwestiach, konsens, który umo¿liwia wspólnotê miêdzy Koœcio³ami reprezentuj¹cymi ró¿ne pozycje wyznaniowe.
Model ekumeniczny, który jest fundamentem Konkordii, to model jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci. Koœcio³y, które przyjmuj¹ Konkordiê, czyni¹ to
zachowuj¹c lojalnoœæ wobec wyznañ wiary, z którymi czuj¹ siê zwi¹zane lub
respektuj¹c w³asne tradycje. Model ten oznacza, ¿e poszczególne Koœcio³y istniej¹ nadal w niezmienionym kszta³cie, lecz w stosunkach wzajemnych licz¹
siê z faktem, ¿e – zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniem
Wiary – stanowi¹ jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³.
Ekumeniczny model jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci nie jest modelem organizacyjnym, modelem proponuj¹cym utworzenie takiej lub innej unii
koœcielnej. Mo¿na go raczej przyrównaæ do wspólnej wêdrówki wzajemnie
akceptuj¹cych siê Koœcio³ów. Warunkiem tej akceptacji jest zgodnoœæ pogl¹dów w zakresie wyznawania jednej prawdy Ewangelii, z tym ¿e prawda ta
mo¿e byæ wyra¿ana w ró¿nej formie.
Zawarcie Konkordii nie by³o rozumiane jako akt jednorazowy. Podpisuj¹c
j¹ Koœcio³y zobowi¹za³y siê do kontynuowania dyskusji doktrynalnych. Konkordia wylicza kilka ró¿nic doktrynalnych wymagaj¹cych dalszego zbadania. W
tym celu co kilka lat odbywaj¹ siê Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy Konkordii. Dotychczas odby³o siê ich osiem:

I. Sigtuna (Szwecja), 10 – 16 czerwca 1976
W posiedzeniu by³y reprezentowane tak¿e te Koœcio³y (przewa¿nie z
obszaru Skandynawii), które z ró¿nych powodów dotychczas nie mog³y zaaprobowaæ tekstu Konkordii, lecz s¹ zainteresowane w kontynuowaniu roz-
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mów. Wk³ad ich przedstawicieli w Sigtuna mia³ du¿e znaczenie. Jak bardzo
Koœció³ Luterañski Szwecji zainteresowany by³ wspólnot¹ Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji okaza³o siê podczas nabo¿eñstwa w Sztokholmie,
gdzie po raz pierwszy w historii przedstawiciel Szwedzkiego Zwi¹zku Misyjnego (nale¿¹cego do Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych)
wspólnie z biskupem luterañskim przewodniczy³ uroczystoœci Wieczerzy
Pañskiej.
Wys³uchano te¿ referatów dotycz¹cych takich kwestii, jak œwiadectwo i
s³u¿ba we wspó³czesnej Europie, nauka o dwóch pañstwach – w³adza królewska Jezusa Chrystusa, urz¹d i ordynacja. Te krêgi tematyczne by³y ju¿ zalecane
w tekœcie Konkordii leuenberskiej (nr 39). Tak¿e z reakcji Koœcio³ów mo¿na
siê by³o przekonaæ, ¿e tutaj znajduj¹ siê problemy, które nale¿a³o podj¹æ, gdy¿
tkwi¹ w nich elementy o charakterze dziel¹cym.
Z listu do Koœcio³ów, zredagowanego w imieniu Zgromadzenia Ogólnego
w Sigtuna przez nowo wybrany Komitet Koordynacyjny, wynika³o, jakie by³y
wyobra¿enia przysz³ych rozmów doktrynalnych Koœcio³ów reformacyjnych w
Europie. Mia³o chodziæ o podejmowanie dalszych prób prze³amywania wystêpuj¹cego w Koœcio³ach prowincjonalizmu i dochodzenia do wspólnych stanowisk np. w kwestiach spo³eczno-politycznych lub przy wypracowaniu nowych
formularzy ordynacyjnych. Mówiono te¿ o wiêkszej koncentracji wokó³ okreœlonego dziedzictwa teologicznego i koœcielnego i zaprezentowaniu go ca³ej
ekumenii.
Z Polski w obradach uczestniczyli dwaj przedstawiciele Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego: ks. Robert Fiszkal i ks. sen. Ryszard Trenkler.

II. Driebergen (Holandia), 18 – 24 lutego 1981
Do roku 1976 68 Koœcio³ów podpisa³o Konkordiê, w latach 1976-81 uczyni³o to 8 dalszych, wœród nich po raz pierwszy równie¿ dwa Koœcio³y nieeuropejskie z obszaru La Plata w Argentynie. Zgodnie z zaleceniami I Zgromadzenia Ogólnego w Sigtuna podj¹³ dzia³alnoœæ Komitet Koordynacyjny, który zainicjowa³ rozmowy regionalne.
Grupy regionalne „Amsterdam” i „Berlin” (NRD) opracowa³y tezy dotycz¹ce nauki o dwóch pañstwach i w³adzy królewskiej Jezusa Chrystusa, które
by³y dyskutowane, zrewidowane i zaakceptowane w Driebergen. Osi¹gniête
rezultaty potwierdza³y, ¿e ró¿ne formy myœlowe nie musz¹ mieæ charakteru
koœcielno-dziel¹cego w zakresie uporania siê chrzeœcijan z zadaniami spo³ecznymi i politycznymi, lecz raczej mog¹ przyczyniæ siê do wzajemnego wzbogacenia.
ARTYKU£Y

17

KAROL KARSKI

Nieco trudniejsze by³o zadanie grup regionalnych „Kopenhaga” i „Europa
po³udniowo-wschodnia”, które opracowa³y kwestiê urzêdu. Pierwsza z nich
opracowa³a seriê tez, z których dwie ostatnie pos³u¿y³y jako materia³ dla dalszych dyskusji. Druga grupa by³a w stanie zaprezentowaæ jedynie tymczasowe
wyniki. Równie¿ nad nimi dyskutowano w Driebergen.
II Zgromadzenie Ogólne poczyni³o równie¿ propozycje dalszej pracy.
Podkreœlono, ¿e w dalszych dialogach winna byæ kontynuowana debata nad
urzêdem. Proponowano tak¿e podjêcie nowych tematów, dotycz¹cych relacji
miêdzy Zakonem a Ewangeli¹ oraz kwestii praktyki chrztu. Zalecono tak¿e
zintensyfikowanie pracy zmierzaj¹cej do zapoznania z tekstem Konkordii
wspólnot lokalnych.
Z Polski w obradach wziêli udzia³: ks. sen. Ryszard Trenkler z Koœcio³a
ewangelicko-augsburskiego i ks. bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelickoreformowanego.

III. Strasburg (Francja), 18 – 24 marca 1987
Blisko 100 delegatów z 14 krajów europejskich i Argentyny, wœród nich
ks. Ryszard Neuman z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, rozwa¿a³o stan Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów w aktualnej sytuacji ekumenicznej.
Grupa regionalna „Berlin” przed³o¿y³a dwa sprawozdania. Pierwsze formu³owa³o kryteria pracy nad uchwalonym w Limie (1982) na posiedzeniu Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów dokumentem konwergencji w
sprawie „Chrztu, Eucharystii i urzêdu duchownego”. Natomiast drugie sprawozdanie dotyczy³o relacji Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji w Europie z
ekumenizmem œwiatowym.
Grupa regionalna „Europa po³udniowa” przed³o¿y³a tezy na temat chrztu.
Przyjêto je z zadowoleniem i zlecono nowemu Komitetowi Wykonawczemu,
który zast¹pi³ dotychczasowy Komitet Koordynacyjny, opracowanie ostatecznego tekstu we wspó³pracy z Koœcio³ami – sygnatariuszami oraz przed³o¿enie
go nastêpnemu Zgromadzeniu Ogólnemu.
W Driebergen nie sfinalizowano jeszcze rozmów na temat urzêdu. Grupa
„Kopenhaga” opracowa³a na nowo ró¿ne projekty. Tak powsta³y w 1982 tzw.
„Tezy z Neuendettelsau”, które w lekko przerobionej formie zosta³y przyjête w
Strasburgu. Zaaprobowano tak¿e tzw. „Tezy z Tampere” dotycz¹ce „wspó³czesnej dyskusji nad urzêdem”.
Przyjêto tak¿e pierwsze rezultaty pracy grupy „Amsterdam” dotycz¹ce
„Zakonu i Ewangelii”; tematyka ta zosta³a zakwalifikowana do dalszej pracy.
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Ponadto ustalono dwa tematy przysz³ych rozmów: „Koœció³ Jezusa Chrystusa – wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a” oraz „Chrzeœcijañskie œwiadectwo wolnoœci”. Poza utworzeniem Komitetu Wykonawczego, powsta³ te¿ plan powo³ania sta³ego sekretariatu.

IV. Wiedeñ (Austria), 3- 10 maja 1994
Temat IV Zgromadzenia Ogólnego brzmia³: „Wzrastaj¹ca wspólnota
w œwiadectwie i s³u¿bie”.
Jako jeden z jego najwiêkszych osi¹gniêæ wymienia siê przyjêcie dokumentu „Koœció³ Jezusa Chrystusa – wk³ad reformacyjny do dialogu ekumenicznego na temat jednoœci Koœcio³a”. By³ to pierwszy od Reformacji XVI
wieku dokument eklezjologiczny wypracowany wspólnie przez Koœcio³y
ewangelickie Europy. Sk³ada siê on z trzech czêœci, które – z perspektywy
reformacyjnej – mówi¹ kolejno o istocie Koœcio³a, jego spo³ecznych zadaniach i ekumenicznej jednoœci. Powiada siê, ¿e odpowiedzialnoœæ za zwiastowanie Ewangelii ponosi ca³a wspólnota lokalna (zbór). Funkcje kierownicze
w Koœciele (zborze) sprawuj¹ nie tylko ordynowani duchowni, lecz równie¿
œwieccy, którym powierzono inne pos³ugi. Dokument podkreœla pierwszeñstwo „kap³añstwa wszystkich wierz¹cych” przed urzêdem duchownym.
Dokument przypomina, ¿e dla Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji g³ównymi
znakami Koœcio³a pozostaj¹: nie zafa³szowane g³oszenie S³owa Bo¿ego
oraz w³aœciwe sprawowanie Chrztu i Wieczerzy Pañskiej. W uzupe³nieniu
dodaje siê jednak, ¿e Koœció³ powo³any jest do dawania œwiadectwa i pe³nienia s³u¿by, z czym wi¹¿e siê polityczno-spo³eczna odpowiedzialnoœæ
chrzeœcijan.
Poza omówionym wy¿ej dokumentem eklezjologicznym, zagadnieniom
spo³eczno-etycznym by³ poœwiêcony jeszcze inny tekst zatytu³owany: „Chrzeœcijañskie œwiadectwo wolnoœci”. Apeluje on do chrzeœcijan i Koœcio³ów o anga¿owanie siê „z ca³¹ moc¹” na rzecz praw ludzkich. Chrzeœcijanie musz¹
wspieraæ ruchy na rzecz demokratyzacji i praw cz³owieka oraz uczestniczyæ w
walce zmierzaj¹cej do zapewnienia „godnoœci wszystkich dzieci Bo¿ych”.
Dokument zwraca te¿ uwagê na powi¹zanie wolnoœci i pokoju. Sprzeciwia siê
przerostom nacjonalizmu oraz wzywa Koœcio³y do uczestnictwa w procesie
pokojowym i w ochronie mniejszoœci. W konkluzji powiada siê, ¿e Koœcio³y
musz¹ anga¿owaæ siê w równej mierze na rzecz realizacji bardziej ludzkich i
sprawiedliwych stosunków spo³ecznych w krajach uprzemys³owionych, trwa³ego rozwoju w Trzecim Œwiecie i ustanowienia tam sprawiedliwego porz¹dku
ekonomicznego.
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IV Zgromadzenie Ogólne przyjê³o ponadto dwa dokumenty konsensu w
sprawie reformatorskiego rozumienia Chrztu i Wieczerzy Pañskiej. Potwierdza
siê w nich, ¿e Chrzest zachowuje wa¿noœæ nawet wówczas, gdy osoba
ochrzczona wyst¹pi³a z Koœcio³a. Lecz podejmuj¹c taki krok osoba ta pozbawia siê mo¿liwoœci udzia³u w Wieczerzy Pañskiej.
Koœcio³y metodystyczne w Europie zadeklarowa³y w Wiedniu chêæ przyst¹pienia do Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów. Nie mog³y jednak po prostu
podpisaæ Konkordii leuenberskiej, gdy¿ ta w paragrafie 1 wymienia tylko Koœcio³y luterañskie, reformowane, ewangelicko-unijne i przedreformatorskie
(Koœció³ Waldensów, Koœció³ Czeskobraterski). Zachodzi³a wiêc potrzeba
opracowania odrêbnego dokumentu mówi¹cego o poszerzeniu wspólnoty.
Na zakoñczenie obrad wiedeñskich delegaci 86 Koœcio³ów, które podpisa³y Konkordiê leuenbersk¹, wybrali nowy Komitet Wykonawczy. Ustalono, ¿e
praca studyjna bêdzie poœwiêcona w najbli¿szej przysz³oœci kwestiom etycznym, które bêd¹ rozwa¿ane w powi¹zaniu z reformatorskim rozumieniem wolnoœci. Zostan¹ te¿ podjête takie tematy, jak: „”Koœció³ – lud – naród – pañstwo” oraz „Koœció³ i Izrael”.
Z Polski w obradach wziêli udzia³: bp Jan Szarek z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego i bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego.

V. Belfast (Irlandia Pó³nocna), 19 – 25 czerwca 2001
Stron¹ zapraszaj¹c¹ by³y trzy Koœcio³y irlandzkie: prezbiteriañski (reformowany), metodystyczny i luterañski. Delegaci, reprezentuj¹cy 103 Koœcio³y
tradycji luterañskiej, reformowanej, ewangelicko-unijnej i metodystycznej w
Europie, spotkali siê w krytycznym momencie procesu pojednania w Irlandii
Pó³nocnej. Podczas pobytu delegatów w Belfaœcie dosz³o do ostrych staræ miêdzy rywalizuj¹cymi grupami katolików i protestantów w pó³nocnej czêœci miasta. Delegaci odwiedzili w ma³ych grupach ró¿ne parafie i struktury miêdzywyznaniowe, w których podejmowane s¹ inicjatywy na rzecz pojednania. Problemy utrudniaj¹ce wspó³¿ycie mieszkañców by³y te¿ przedmiotem dyskusji
podczas obrad plenarnych.
Czwarte Zgromadzenie Ogólne w Wiedniu w 1994 postanowi³o zleciæ
trzem grupom roboczym opracowanie dokumentów o istotnym znaczeniu dla
ca³ej wspólnoty leuenberskiej.
Pierwszy z tych dokumentów, zatytu³owany „Koœció³ i Izrael”, nad którym pracowano w ostatnich siedmiu latach, spotka³ siê z pe³n¹ aprobat¹ V
Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie. Gremium to zwróci³o siê do Koœcio³ów
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cz³onkowskich o przyswojenie wyników tego dialogu i uwzglêdnienie ich podczas w³asnych przemyœleñ na temat Koœcio³a i Izraela. Warto zaznaczyæ, ¿e
jest to pierwszy w dziejach protestantyzmu dokument, w którym reprezentanci
ró¿nych jego nurtów wypowiadaj¹ siê w sposób tak kompleksowy na temat blasków i cieni w stosunkach chrzeœcijañsko-¿ydowskich w przesz³oœci oraz staraj¹ siê nakreœliæ mo¿liwoœci wspó³¿ycia i wspó³pracy miêdzy obu partnerami
w przysz³oœci.
Zgromadzenie Ogólne przyjê³o równie¿ dokument opracowany przez
inn¹ grupê robocz¹, a dotycz¹cy aktualnej w ka¿dej epoce historycznej kwestii: „Koœció³ – lud – pañstwo – naród. Wk³ad do trudnej relacji”. Chodzi tu o
próbê teologicznej interpretacji relacji miêdzy Koœcio³em, narodem i pañstwem. Autorzy dokumentu zastanawiaj¹ siê tak¿e nad ewentualnym wk³adem protestantyzmu do budowy demokratycznych form pañstwa w integruj¹cej siê Europie.
Trzecia grupa robocza, która zajmowa³a siê kwesti¹ Zakonu i Ewangelii, przedstawi³a w Belfaœcie dopiero wstêpn¹ wersjê dokumentu. Wynika z
niego jednoznacznie, ¿e zagadnienie to by³o na przestrzeni stuleci inaczej ujmowane przez luteranów, inaczej przez reformowanych, a jeszcze inaczej
przez metodystów. Jednak przy ca³ym zró¿nicowaniu pogl¹dów daj¹ siê zauwa¿yæ wspólne tym tradycjom koœcielnym elementy teologiczne. Dokument
zwraca uwagê na wypaczenia w rozumieniu Zakonu i Ewangelii, przypomina
typowe pozycje Koœcio³ów ewangelickich w kwestiach etycznych oraz zastanawia siê nad u³o¿eniem nowej relacji miêdzy obu elementami, która by³aby
lepiej dostosowana do wymogów ¿ycia chrzeœcijañskiego we wspó³czesnym
œwiecie. V Zgromadzenie Ogólne poprosi³o Koœcio³y cz³onkowskie o ustosunkowanie siê do tego dokumentu. Natomiast nowo wybrany Komitet Wykonawczy zosta³ zobligowany do przed³o¿enia ostatecznej wersji jeszcze przed nastêpnym VI Zgromadzeniem Ogólnym.
Jednoczeœnie podjêto uchwa³y w sprawie rozpoczêcia pracy nad nowymi
tematami. Pierwszy z nich dotyczy kszta³tu i profilu Koœcio³ów protestanckich
w zmieniaj¹cej siê Europie. Nowy Komitet Wykonawczy zobowi¹zano równie¿ do powo³ania grupy roboczej skupiaj¹cej uwagê na zagadnieniach misji i
ewangelizacji.
V Zgromadzenie Ogólne stwierdzi³o z zadowoleniem, ¿e deklaracja w
sprawie wspólnoty koœcielnej z metodystami, przyjêta w Wiedniu w 1994, spotka³a siê z aprobat¹ Koœcio³ów cz³onkowskich. Poniewa¿ równie¿ strona metodystyczna wypowiedzia³a siê pozytywnie na temat wspólnoty, przeto 2 lutego
1997, podczas uroczystego nabo¿eñstwa w koœciele metodystycznym w Tallinie (Estonia), mo¿na by³o og³osiæ oficjalnie przyst¹pienie siedmiu europejskich
Koœcio³ów metodystycznych do Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów.
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V Zgromadzenie Ogólne oceni³o pozytywnie wstêpne rozmowy, które
mia³y ju¿ miejsce z baptystami. Popar³o te¿ propozycjê prowadzenia oficjalnego dialogu teologicznego z Koœcio³ami tej tradycji na p³aszczyŸnie europejskiej. Stwierdzi³o, ¿e bior¹c za punkt wyjœcia problematykê dotycz¹c¹ chrztu,
nale¿y przyst¹piæ do opracowania kwestii, które w ramach d¹¿eñ do wzajemnego uznania wymagaj¹ jeszcze wyjaœnienia. Dla przygotowania wspólnoty z
Koœcio³ami baptystycznymi i nadania jej nowej jakoœci, V Zgromadzenie Ogólne postanowi³o zapraszaæ przedstawicieli tych Koœcio³ów do uczestnictwa na
statusie goœci we wszystkich rozmowach doktrynalnych prowadzonych przez
Leuenbersk¹ Wspólnotê Koœcio³ów.
W oparciu o wspólnotê S³owa i Sakramentu, istniej¹c¹ w poszczególnych
krajach Europy miêdzy Koœcio³ami tradycji anglikañskiej, luterañskiej i reformowanej, V Zgromadzenie Ogólne zaproponowa³o podjêcia dialogu miêdzy
Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów a Wspólnot¹ Koœcio³ów Anglikañskich na
p³aszczyŸnie ogólnoeuropejskiej. Stwierdzi³o, ¿e w dialogu tym nale¿y wykorzystaæ teologiczn¹ podstawê opracowan¹ podczas pierwszej konsultacji przedstawicieli obu stron w 1995 roku.
V Zgromadzenie Ogólne wybra³o 13-osoby Komitet Wykonawczy; w jego
sk³ad wszed³ po raz pierwszy przedstawiciel z Polski – ks. radca Piotr Gaœ z
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego. Poza nim w obradach uczestniczyli dwaj
inni Polacy: prof. Karol Karski z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego i ks.
Roman Lipiñski z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego.

VI. Budapeszt (Wêgry), 12 – 18 wrzeœnia 2006
Obrady toczy³y siê pod has³em: „Kszta³towaæ wspólnotê – ewangelicki
profil w Europie”.
Zaproszenie dla delegatów i goœci, których w sumie do stolicy Wêgier
przyby³o ponad 200, wystosowa³y trzy Koœcio³y miejscowe: reformowany, luterañski i metodystyczny. W jubileuszowym roku Rewolucji 1956 na Wêgrzech obrady otworzy³ by³y prezydent pañstwa prof. dr Ferenc Madl wyk³adem na temat zrastania siê ludów i narodów Europy z perspektywy wêgierskiej.
Znacz¹ca czêœæ pracy odbywa³a siê w grupach roboczych, z których pochodzi³y ró¿ne impulsy dla dalszej pracy. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e
dotychczasowa nazwa Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów zosta³a zmieniona
w 2003 na Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE). Wspomniane grupy zajmowa³y siê aktualnymi zadaniami i wyzwaniami WKEE, takimi jak: polityka i Koœcio³y ewangelickie; teologia ewangelicka i praca eduka-
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cyjna w Europie; m³odzi ekumeniœci w WKEE; praca WKEE w regionach;
pojednanie w Europie („Healing of Memories”).
V Zgromadzenie Ogólne w Belfaœcie podkreœli³o centralne znaczenie
pracy teologicznej i sformu³owa³o dwa tematy jako przedmiot rozmów doktrynalnych. Oba studia, przerobione na podstawie stanowisk nades³anych przez
Koœcio³y, przedyskutowano i przyjêto podczas VI Zgromadzenia Ogólnego w
Budapeszcie.
Pierwsze z wymienionych studiów zatytu³owano: „Ewangelizowanie –
perspektywy ewangelickie dla Koœcio³ów w Europie”. VI Zgromadzenie Ogólne przyjmuj¹c ten dokument zaleci³o Koœcio³om cz³onkowskim zbadanie,
wzmocnienie i rozwiniêcie w³asnych dzia³añ ewangelizacyjnych w dialogu z
przed³o¿onym tekstem. Zwraca³o siê do nich tak¿e z proœb¹ – w duchu „Charta
Oecumenica” – aby przed realizacj¹ w³asnych planów ewangelizacyjnych informowa³y i konsultowa³y siê wzajemnie na p³aszczyŸnie lokalnej, regionalnej
i krajowej.
Na temat drugiego studium – „Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich
w zmieniaj¹cej siê Europie” – przed³o¿ono VI Zgromadzeniu Ogólnemu dwa
opracowania. Jedno by³o dzie³em Grupy dialogu doktrynalnego powo³anej przez
Komitet Wykonawczy. Natomiast Grupa regionalna Europy po³udniowej,
wschodniej i œrodkowej sformu³owa³a swój wk³ad do tego tematu w dokumencie „Kszta³towanie Koœcio³a – zyskanie przysz³oœci”. Obie grupy, w nawi¹zaniu do wywodów studium „Koœció³ Jezusa Chrystusa” (1994), dotycz¹cych relacji miêdzy fundamentem i kszta³tem Koœcio³a, skupi³y uwagê na pytaniu, czy
i jak dalece europejskie procesy transformacji wywieraj¹ wp³yw na kszta³t
Koœcio³a a w szczególnoœci na sam kszta³t WKEE.
Obrady w Budapeszcie pokaza³y wyraŸnie, ¿e praca teologiczna, jako
„krêgos³up ewangelickiej wspólnoty koœcielnej”, ma tak¿e w przysz³oœci odgrywaæ centraln¹ rolê. VI Zgromadzenie Ogólne postanowi³o daæ priorytet
dwom tematom w rozmowach doktrynalnych.
Pierwszy z tych tematów to rozumienie urzêdu, ordynacji i duchownego
kierownictwa koœcielnego (episkopé). Kwestie te maj¹ znaczenie nie tylko w
relacji z Koœcio³ami nieewangelickimi, lecz – jak pokaza³a debata nad ordynacj¹ kobiet – tak¿e w ³onie WKEE. Celem powo³anej grupy dialogu doktrynalnego by³o pog³êbienie i poszerzenie osi¹gniêtego ju¿ konsensu. Zwrócono uwagê, ¿e obok zasadniczego rozumienia urzêdu zwiastowania publicznego w obliczu wspó³czesnych wyzwañ trzeba przebadaæ szczególnie ró¿ne postaci
episkopé pod wzglêdem ich kompatybilnoœci.
Drugi temat dotyczy³ wzajemnej relacji pomiêdzy Pismem Œwiêtym,
wyznaniem wiary i Koœcio³em. Powo³ana w tym celu grupa robocza mia³a
wyjaœniæ kwestiê rozumienia Pisma Œwiêtego, hermeneutyki wyznania wiary
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oraz relacji pomiêdzy orêdziem a byciem Koœcio³em. Powsta³y tekst mia³ pos³u¿yæ wyjaœnieniu to¿samoœci eklezjalnej WKEE, jak równie¿ jej bardziej
wyrazistemu usytuowaniu w dialogach z innymi Koœcio³ami.
VI Zgromadzenie Ogólne uzna³o równie¿ za po¿¹dane zajêcie siê wyzwaniami spo³ecznymi. Zaleci³o wybranej Radzie, która przejê³a funkcje dawnego Komitetu Wykonawczego, poszukiwanie odpowiednich sposobów opracowania tematu „Koœcio³y ewangelickie wobec nowych wyzwañ zwi¹zanych ze
sprawiedliwoœci¹ spo³eczn¹”.
W Budapeszcie, zgodnie z przyjêtym Statutem, wybrano 13-osobow¹
Radê. Z Polski w jej sk³ad wszed³ ks. radca Piotr Gaœ z Koœcio³a ewangelickoaugsburskiego. Poza nim w obradach uczestniczy³ przedstawiciel Koœcio³a
ewangelicko-reformowanego – ks. Roman Lipiñski.

VII. Florencja (W³ochy), 20 – 26 wrzeœnia 2012
G³ówny temat obrad brzmia³: “Wolni dla przysz³oœci – Koœcio³y ewangelickie w Europie”.
Stron¹ zapraszaj¹c¹ by³ Ewangelicki Koœció³ Waldensów – unia waldensów i metodystów wspólnie z Koœcio³em Ewangelicko-Luterañskim we W³oszech.
Wa¿nym wydarzeniem by³o przyjêcie dokumentów, które powsta³y na
zlecenie poprzedniego VI Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie. W pierwszym rzêdzie chodzi tu o tekst „Pismo Œwiête – wyznanie wiary – Koœció³”.
VII Zgromadzenie Ogólne we Florencji wyrazi³o radoœæ z szerokiej dyskusji
nad dokumentem w Koœcio³ach cz³onkowskich i podziêkowa³o za zró¿nicowane stanowiska, których ocena zosta³a uwzglêdniona w koñcowej redakcji tekstu. Jednoczeœnie zwróci³o siê z proœb¹ do Koœcio³ów o przyjêcie rezultatów
rozmów doktrynalnych i uwzglêdnienie podczas dalszej pracy nad tymi tematami zarówno g³osów pochodz¹cych z w³asnego œrodowiska koœcielnego jak i innych Koœcio³ów i tradycji.
Inny dokument przyjêty we Florencji dotyczy³ „Urzêdu, ordynacji i episkopé”. VII Zgromadzenie Ogólne wypowiedzia³o siê z uznaniem o szerokiej
dyskusji nad dokumentem w Koœcio³ach cz³onkowskich i podziêkowa³o za
zró¿nicowane stanowiska, których ocena zosta³a uwzglêdniona w koñcowej
redakcji tekstu. Jednoczeœnie zwróci³o siê z proœb¹ do Koœcio³ów o przedyskutowanie rezultatów rozmów doktrynalnych oraz o uwzglêdnienie ich w
rozmowach zarówno wewnêtrznych jak i z innymi Koœcio³ami i tradycjami.
Przyjêto te¿ tekst studium „Anga¿ujcie siê na rzecz sprawiedliwoœci”,
uznaj¹c je za perspektywiczny wk³ad do procesu refleksji, komentowania i
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traktowania kwestii spo³eczno-etycznych. Inne dokumenty, przyjête we Florencji, dotyczy³y nastêpuj¹cych kwestii: „Wykszta³cenie do objêcia urzêdu z
mocy ordynacji we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie”; „Pozostaæ w czasie – ewangelickie nabo¿eñstwo w Europie po³udniowo – œrodkowo – wschodniej miêdzy zachowaniem a zmian¹”; „Ecclesia semper reformanda”.
VII Zgromadzenie Ogólne podjê³o te¿ uchwa³y dotycz¹ce planów na
przysz³oœæ. Zwróci³o siê do nowo wybranej Rady o wszczêcie dialogu doktrynalnego na temat „Wspólnoty koœcielnej”. Podkreœli³o, aby w pracy nad tym
dokumentem poœwiêciæ szczególn¹ uwagê pozytywnemu potencja³owi i widzialnoœci wspólnoty koœcielnej.
W innym zaleceniu zwraca siê ono do Rady o wszczêcie procesu studyjnego na temat „Wieloœci religii”. Sugeruje podjêcie empirycznego studium,
które zbada sytuacjê miêdzyreligijn¹ u podstaw w ró¿nych kontekstach, w jakich dzia³aj¹ Koœcio³y cz³onkowskie WKEE. Przypomina, ¿e takie studium
winno wyjaœniæ zarówno socjologiczne fakty jak i uwzglêdniæ teologiczne i
praktyczne odpowiedzi Koœcio³ów.
Ponadto VII Zgromadzenie Ogólne powita³o z zadowoleniem podjêcie
konsultacji z Koœcio³em rzymskokatolickim na temat leuenberskiego modelu
wspólnoty koœcielnej; udzieli³o wsparcia dalszym rozmowom z Koœcio³ami
anglikañskimi w Europie; zwróci³o siê z proœb¹ do Rady o podjêcie poszukiwañ
odpowiednich dróg ku pog³êbieniu wspó³pracy z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹; prosi³o te¿ Radê o poszukiwanie sposobów kontynuowania konsultacji
z Koœcio³ami prawos³awnymi w Europie oraz o podjêcie kontaktów z Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi i wspólnotami charyzmatycznymi.
Z Polski w obradach uczestniczy³ ks. Marcin Brzóska z Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, który zosta³ wybrany zastêpc¹ cz³onka Rady.

VIII. Bazylea (Szwajcaria), 13 – 18 wrzeœnia 2018
Obrady VIII Zgromadzenia Ogólnego WKEE toczy³y siê pod has³em:
„Wyzwoleni – po³¹czeni – zaanga¿owani”1 .

1

Relacja z obrad w dziale „Sprawozdania i dokumenty”.
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S³owami „realizm i radoœæ” Eberhard Jüngel opisa³ podczas Europejskiego Zgromadzenia Ewangelickiego w Budapeszcie w 1992 roku postawê, jak¹
powinny zaj¹æ Koœcio³y ewangelickie w Europie i na rzecz Europy. Realizm i
radoœæ to tak¿e stosowne pojêcia, aby opisaæ rozwój Wspólnoty Koœcio³ów
Ewangelickich w Europie od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego z perspektywy
jej Biura. Lecz s³owa te opisuj¹ tak¿e charakter mojego raportu, gdy¿ wiele
spraw trzeba przedstawiæ realistycznie, ale przynajmniej miêdzy wierszami
wyczujecie te¿ niekiedy radoœæ, jak¹ wzbudza zaanga¿owanie na rzecz wspólnoty koœcielnej. To rokuje nadziejê na przysz³oœæ!
A propos przysz³oœæ:
„Wyzwoleni dla przysz³oœci” – pod tym has³em zgromadzi³y siê nasze
Koœcio³y cz³onkowskie w Florencji w 2012 roku na VII Zgromadzeniu Ogólnym.
Przypomnê tylko dwa wydarzenia tego roku, które wyjaœniaj¹, co zmieni³o siê od tego czasu. W listopadzie 2012 Barack Obama zosta³ ponownie wybrany na prezydenta USA a w grudniu tego samego roku przyznano Unii Europejskiej Pokojow¹ Nagrodê Nobla. W uzasadnieniu Norweskiego Komitetu
Noblowskiego czytamy: „Unia i jej poprzedniczka przez ponad szeœædziesi¹t
lat przyczynia³a siê do rozwoju, pokoju i pojednania, demokracji i praw cz³owieka w Europie”. Za pomoc¹ pokoju i pojednania, demokracji i praw cz³owieka s¹ poruszone tak¿e tematy, które stanowi¹ g³ówn¹ troskê WKEE i jej Koœcio³ów cz³onkowskich. Lecz Europa od 2012 roku prze¿ywa³a postêpuj¹cy
kryzys. Wspomnê tylko nadal nie przezwyciê¿ony kryzys banków i zad³u¿enia
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pañstw, wyzwanie rzucone przez globalizacjê, migracjê i zmianê klimatu,
zmiennoœæ sytuacji politycznej w œwiecie, wzrost prawicowych si³ populistycznych i umacnianie „demokracji nieliberalnych” po³¹czone z rosn¹c¹ polaryzacj¹ spo³eczeñstwa i nierównoœci¹. Po szeœciu latach Europa wygl¹da inaczej.
S¹dzê, ¿e rzecz¹ dobr¹ i wskazan¹ by³oby, gdyby Koœcio³y, zw³aszcza Koœcio³y ewangelickie, w okresie przemiany skoncentrowa³y swoj¹ uwagê na fundamencie, czyli na Ewangelii. Ewangelia okreœla misjê, jak¹ tu i teraz mamy do
wype³nienia. To, ¿e czynimy to wspólnie, ma wartoœæ ju¿ sam¹ w sobie i powinno zostaæ wzmocnione w nadchodz¹cych latach. W ten sposób k³adziemy
inny akcent ni¿ wzrastaj¹ce si³y odœrodkowe w polityce, które na przyk³ad
znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w narodowo-pañstwowym izolacjonizmie. Tej
zwartoœci s³u¿y wspólnota koœcielna, do której nas upowa¿nia i zachêca wspólne rozumienie Ewangelii.
Przed³o¿ony naszemu Zgromadzeniu Ogólnemu dokument strategiczny
„Byæ wspólnie Koœcio³em” formu³uje to tak: WKEE wyjaœnia, jaki wk³ad
wnosz¹ Koœcio³y do spo³ecznej i kulturalnej zwartoœci w Europie. Koœcio³y
cz³onkowskie na podstawie swojej wiary solidaryzuj¹ siê ze sob¹ nie bacz¹c na
ró¿nice polityczne w swoich spo³eczeñstwach i miêdzy spo³eczeñstwami. To
jest zaiste ambitne! Kieruj¹c siê stosownym dla nas realizmem i radoœci¹ musimy zapytaæ: Jak ustosunkowana jest do tego WKEE? Jaki dokona³ siê w niej
rozwój w ostatnich latach? Czego bêdzie potrzebowaæ w przysz³oœci?

Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE zrzesza aktualnie 93 Koœcio³y cz³onkowskie, przyjêcie £otewskiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego za Granic¹ (Latvia’s Evangelical
Lutheran Church Abroad) w wyniku uchwa³y Rady mog³o jeszcze nast¹piæ
przed Zgromadzeniem Ogólnym, tak ¿e liczba Koœcio³ów cz³onkowskich
wzros³a do 94. Jest to wielka radoœæ, ¿e mo¿emy powitaæ wœród nas delegata
nowego Koœcio³a cz³onkowskiego Elmarsa Ernsta Rozitisa i przyj¹æ do naszego grona ³otewski Koœció³ zagraniczny. Przynajmniej nale¿y wspomnieæ, ¿e
tak¿e inne Koœcio³y rozwa¿aj¹ sprawê cz³onkostwa.
Zgromadzenie Ogólne we Florencji da³o impuls do podjêcia rozmów z
tzw. Koœcio³ami migracyjnymi i do szukania w³aœciwych dróg wspó³pracy.
WKEE bêdzie musia³a rozwa¿yæ mo¿liwoœæ ich przysz³ego cz³onkostwa.
Przeprowadzono ju¿ pierwsze rozmowy podczas wzajemnych wizyt z
Unification Council of Cherubim & Seraphim Church w Londynie. Cieszê siê,
¿e wœród nas znajduj¹ siê Special Apostle and General Secretary Richard Fasunloye i Most Senior Apostle Jare Oyewole jako przedstawiciele tego Koœcio-
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³a. W trwaj¹cych rozmowach chodzi o rozwa¿enie kwestii teologicznych i
wysondowanie, jak mo¿e byæ widziana i prze¿ywana wspólnota koœcielna. W
programie obecnego Zgromadzenia Ogólnego jest przewidziana dyskusja nad
t¹ spraw¹ i sformu³owanie uchwa³y.
Co siê tyczy cz³onkostwa w WKEE, to mo¿na poczyniæ dwie uwagi:
Z jednej strony wspólnota koœcielna prowadzi nieustannie do po³¹czeñ i
regularnych fuzji Koœcio³ów. Ta okolicznoœæ wyjaœnia tak¿e, ¿e liczba Koœcio³ów cz³onkowskich jest mniejsza ni¿ liczba Koœcio³ów, które podpisa³y Konkordiê leuenbersk¹.
Z drugiej strony Rada i Biuro nieustannie bywaj¹ konfrontowane z pytaniami Koœcio³ów, które opuœci³y wiêksze zrzeszenie lub przynajmniej pragn¹
samodzielnie reprezentowaæ swoje cz³onkostwo. Na przyk³ad Koœcio³y luterañskie, tworz¹ce Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Rosji i w Innych Pañstwach (Rosja, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Uzbekistan, Ukraina), pyta³y
w roku 2015 o mo¿liwoœæ bezpoœredniego indywidualnego cz³onkostwa. Lecz
sprawa nie mia³a dalszego ci¹gu. Na obecnym Zgromadzeniu Ogólnym w
Bazylei reprezentuje te Koœcio³y wspólnie wys³any delegat, którym jest Markus Schoch.
W przysz³oœci trzeba bêdzie zwracaæ wiêksz¹ uwagê na to, by ze strony
WKEE stawiana by³a kwestia wspólnoty koœcielnej w sensie duchowym. Gdy¿
istot¹ leuenberskiej wspólnoty Koœcio³ów jest przecie¿ wspólnota duchowa i
teologiczna, a nie w pierwszym rzêdzie organizacyjna. Dlatego trzeba usilnie
d¹¿yæ do tego, ¿eby Koœcio³y i zbory, które staraj¹ siê o przyjêcie do WKEE, w
pierwszym rzêdzie uczuliæ na to, by szuka³y i prze¿ywa³y wspólnotê koœcieln¹
na p³aszczyŸnie lokalnej i dopiero na tej podstawie rozwa¿a³y mo¿liwoœæ
cz³onkostwa.

Grupy regionalne
Dzia³alnoœæ grup regionalnych stanowi wa¿n¹ formê urzeczywistniania
wspólnoty koœcielnej. Grupy regionalne s¹ czymœ wiêcej ni¿ powi¹zaniami,
konferencjami lub platformami wymiany oraz forami wspólnej pracy. Tym
wszystkim s¹ one na pewno tak¿e, lecz poza tym jako wspólnota koœcielna w
kontekœcie regionalnym mog¹ wykazaæ siê zalet¹ eklezjaln¹. Grupy regionalne rozwinê³y siê bardzo pozytywnie w ostatnich latach. Ich praca uleg³a i
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nadal ulega intensyfikacji. Aktualnie w ramach WKEE pracuj¹ cztery grupy
regionalne:
• Konferencja Koœcio³ów Nadreñskich (KKR)
• Grupa Pó³nocno-Zachodnia
• Grupa Europy Po³udniowo-Wschodniej
• Conférence des Eglises Protestantes des Pays Latins d’Europe
(CEPPLE)
Grupy regionalne powsta³y w ró¿nym czasie. Konferencja Koœcio³ów
Nadreñskich istnieje ju¿ od 1961 roku, a wiêc powsta³a du¿o wczeœniej ni¿
Konkordia leuenberska, Grupa Pó³nocno-Zachodnia od 1990 roku, Grupa Europy Po³udniowo-Wschodniej od 1975 roku, a Conférence des Eglises Protestantes des Pays Latins d’Europe istnieje od 2012 roku jako grupa regionalna
WKEE. Grupy regionalne s¹ zorganizowane w ró¿ny sposób, z Rad¹ WKEE
zawar³y porozumienie i swoje plany robocze uzgadniaj¹ z Rad¹. Na szczególne wspomnienie zas³uguje inicjatywa Grupy Pó³nocno-Zachodniej, polegaj¹ca
na zapraszaniu Koœcio³ów cz³onkowskich wysp brytyjskich na swoje doroczne
spotkanie.
Po raz pierwszy spotka³y siê kierownictwa grup regionalnych WKEE w
celu bezpoœredniej wymiany doœwiadczeñ. Podczas spotkania w siedzibie
Biura WKEE w Wiedniu 13 czerwca 2018 roku byli obecni przedstawiciele
wszystkich czterech grup regionalnych. Duñski Koœció³ Luterañski przys³a³
obserwatora, który przedstawi³ pytania i propozycje Koœcio³ów Europy pó³nocnej.
Poza raportami na temat historii, struktury i metod pracy ró¿nych grup
regionalnych dyskutowano nad wyzwaniami, przed którymi staj¹ aktualnie Koœcio³y cz³onkowskie i nad sposobem konstruktywnego uporania siê z nimi w
ramach wspólnoty koœcielnej praktykowanej we WKEE.
Poza tym omówiono tematy najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego w Bazylei i potwierdzono wspólne ¿yczenie, ¿eby cz³onkowie grup regionalnych
byli reprezentowani w Radzie WKEE po to, by dobrze by³aby zapewniona
wymiana i komunikacja miêdzy Rad¹ WKEE a kierownictwami grup regionalnych.
Spraw¹ nierozstrzygniêt¹ pozosta³a kwestia, czy w przysz³oœci ma powstaæ zinstytucjonalizowana grupa pó³nocna. Koœcio³y w regionie Europy pó³nocnej, które pod wzglêdem wyznaniowym s¹ raczej jednorodne, okazuj¹ ¿ywe
zainteresowanie wspó³prac¹ nad konkretnymi tematami w ramach WKEE.
Ogólnie rzecz bior¹c wszyscy byli zgodni, ¿e rozmowa miêdzy kierownictwami grup regionalnych, Rad¹ i wspó³pracownikami Biura w Wiedniu
winna byæ bezwzglêdnie kontynuowana w nowej kadencji Rady.
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Piêæ Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE w Argentynie, Ekwadorze i Urugwaju tworzy faktycznie odrêbn¹ grupê. Koœció³ Ewangelicko-Luterañski
Ekwadoru, jako 106 Koœció³ cz³onkowski, zobowi¹za³ siê w 2012 roku do
zainspirowania innych Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE, by w ramach Rady
Koœcio³ów Ameryki £aciñskiej utworzy³y podgrupê, która stawia³a by sobie za
cel wspieranie Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów.
Pracê grup regionalnych jako pe³nomocnik do spraw koœcielnych w Biurze WKEE nadzorowa³ Bernd Jaeger, w paŸdzierniku 2017 roku jego nastêpczyni¹ zosta³a Kathrin Nothacker.

Europa
Siódme Zgromadzenie Ogólne we Florencji potwierdzi³o decyzje podjête
w Belfaœcie (2001) i Budapeszcie (2006): „Zgromadzenie Ogólne potwierdza
uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie z 2006 roku w sprawie œcis³ej wspó³pracy w zakresie kwestii politycznych, spo³ecznych i gospodarczych
w celu wzmocnienia wspólnego g³osu protestanckiego w Europie. Potwierdza
pracê przedstawicieli WKEE w Brukseli oraz wita wspó³pracê z Komisj¹ do
Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa Konferencji Koœcio³ów Europejskich”. Wraz
z reform¹ statutu KKE nast¹pi³y zmiany: Komisja do Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa zaprzesta³a dzia³alnoœci a siedziba Sekretariatu Generalnego zosta³a
przeniesiona z Genewy do Brukseli. W ten sposób zamanifestowano, ¿e Bruksela ma dla KKE wiêksze znaczenie ni¿ dotychczas, jednak mogliœmy te¿ zaobserwowaæ, ¿e odt¹d obszar zadañ brukselskiego Biura KKE uleg³ znacznemu poszerzeniu, nie ogranicza siê tylko do dialogu z europejskimi instytucjami
politycznymi. Latem 2014 roku zmodyfikowane zosta³o dotychczasowe porozumienie w sprawie wspó³pracy z KKE.
Oddelegowany przez nas wspó³pracownik Frank-Dieter Fischbach pracowa³ najpierw na rzecz Komisji do Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa a potem
dla KKE w obszarze polityki zatrudnienia i spraw spo³ecznych. Obie strony –
WKEE jak KKE – mia³y profity z tego porozumienia, tote¿ dziêkujê wszystkim
Koœcio³om, które to umo¿liwi³y.
W okresie sprawozdawczym Rada i Prezydium ustosunkowywa³y siê do
bardzo ró¿nych wydarzeñ europejskich, jak np. wybory europejskie w maju
2014 roku, zamach na Charciego Hebdo w Pary¿u w 2015 roku i europejska
polityka wobec uchodŸców w paŸdzierniku 2015 roku.
W dniach od 9 do 12 paŸdziernika 2015 roku Rada obradowa³a w Brukseli
w pomieszczeniach Sekretariatu Generalnego KKE oraz prowadzi³a rozmowy
z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
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7 marca 2017 roku zorganizowaliœmy w Parlamencie Europejskim wspólnie z przedstawicielami Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech imprezê z
okazji jubileuszu Reformacji „500 years of Reformation: Shaping Europe –
Daring change”. Na dwóch podiach dyskutowano nad znaczeniem Reformacji
dla wspó³czesnej Europy i istniej¹cymi wyzwaniami. Zainteresowanie t¹ imprez¹, która zgromadzi³a ponad 150 uczestników Parlamentu Europejskiego i
Komisji Europejskiej, zrobi³o wielkie wra¿enie. Jej fina³em by³o przyjêcie wydane przez œwie¿o wybranego przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego,
Antonio Tajani’ego.
Od momentu wyboru o. Heikki Huttunena na stanowisko sekretarza generalnego KKE odbywaj¹ siê regularne spotkania obu sekretarzy generalnych poœwiêcone wymianie pogl¹dów i ustaleniom w sprawie dalszej wspó³pracy. Spotkania te doprowadzi³y do konferencji w dniach 1 i 2 grudnia 2017 roku w Pradze, na któr¹ obie organizacje zaprosi³y przedstawicieli Koœcio³ów z Europy
Œrodkowej i Wschodniej.
Ta wymiana, dziej¹ca siê w nieformalnych ramach, podobnie jak zorganizowane przez WKEE na pocz¹tku marca w Wiedniu posiedzenie, s³u¿y³y
przygotowaniu do Zgromadzenia Ogólnego KKE w czerwcu 2018 roku w Nowym Sadzie. W jakiej formie ta praca WKEE i kooperacja z KKE bêdzie kontynuowana, o tym zadecyduje nowa Rada po rozwa¿eniu wyników Zgromadzenia Ogólnego. Wobec politycznych, socjalnych i spo³ecznych si³ odœrodkowych w Europie, Koœcio³y musz¹ siê zaanga¿owaæ na rzecz spoistoœci i
pozostawania razem w Europie nie tylko za pomoc¹ s³ów, lecz tak¿e dawania
przyk³adu.

Medycyna reprodukcyjna
Ju¿ podczas swojego pierwszego posiedzenia w lutym 2013 roku nowo
wybrana we Florencji Rada zleci³a grupie eksperckiej do spraw etyki opracowanie pomocniczego poradnika w zakresie etycznych wyzwañ medycyny reprodukcyjnej, wzorowanego na poradniku „¯ycie ma swój czas. Umieranie
ma swój czas” (2011). Na swoim posiedzeniu w marcu 2017 roku Rada przyjê³a dokument jako poradnik i postanowi³a opublikowaæ go pod tytu³em:
„Before I formed you in the womb…” – A Guide to the Ethics of Reproductive Medicine from the Council of the Community of Protestant Churches in
Europe.
28 czerwca 2017 roku mia³a miejsce prezentacja ksi¹¿ki w ramach
“Œwiatowej Wystawy Reformacji” w Wittenberdze. Zainteresowanie nabyciem tego dokumentu przez Koœcio³y jest coraz wiêksze. Na posiedzeniu
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Koœcio³a Reformowanego na Wêgrzech zaprezentowano poradnik i dyskutowano nad nim. Na obszarze niemieckojêzycznym Akademia Villigst wspólnie z innymi partnerami przeprowadzi³a konsultacjê poœwiêcon¹ temu poradnikowi. 2 maja bie¿¹cego roku WKEE przy poparciu KKE zorganizowa³a
dyskusjê nad niektórymi zagadnieniami poruszonymi w poradniku, która odbi³a siê ¿ywym, krytycznym, ale tak¿e pozytywnym echem. Sekretariatowi
Rady Europy, zainteresowanemu zagadnieniami bioetyki, równie¿ dostarczono egzemplarz poradnika, gdzie spotka³ siê z du¿ym zainteresowaniem tak¿e
dlatego, ¿e pod koniec paŸdziernika 2017 roku odby³a siê w Strassburgu wielka konferencja miêdzynarodowa z okazji dwudziestej rocznicy konwencji z
Oviedo poœwiêcona prawom cz³owieka i biomedycynie; podczas obrad powo³ywano siê na poradnik.
Forma poradnika sprawdzi³a siê, gdy¿ umo¿liwia pos³ugiwanie siê pog³êbion¹ argumentacj¹, opracowan¹ w oparciu o istniej¹ce stanowisko Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE, a jednoczeœnie daje wolnoœæ osobistego dochodzenia do odpowiedzialnej ewangelickiej postawy i stanowiska. Przy okazji warto jeszcze wspomnieæ, ¿e wczeœniejszy poradnik dotycz¹cy kresu
¿ycia zosta³ w miêdzyczasie przet³umaczony przez ró¿ne Koœcio³y na ich
jêzyki narodowe.

Nabo¿eñstwo i liturgia
W poprzedniej kadencji Rady przeprowadzono dwie konsultacje
z udzia³em osób odpowiedzialnych za sprawy nabo¿eñstwowe w Koœcio³ach
cz³onkowskich (Hildesheim 2014, Wiedeñ 2016). Ta nowa inicjatywa
zosta³a zainspirowana prac¹ studyjn¹ „Pozostañ w czasie”. Mimo ró¿nych
kontekstów Koœcio³y ewangelickie w Europie stoj¹ przed podobnymi
wyzwaniami, gdy chodzi o nabo¿eñstwo. Te konsultacje sprzyjaj¹ zacieœnieniu kontaktów miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi dziêki sprawozdaniom krajowym i grupom roboczym daj¹cym przyk³ady dobrych
praktyk oraz inspiruj¹ organizowanie nabo¿eñstw w europejskim kontekœcie,
na przyk³ad upamiêtniaj¹cych setn¹ rocznicê wybuchu
pierwszej
wojny œwiatowej w 2014 roku lub jubileusz 40-lecia Konkordii leuenberskiej
w 2013 roku.
Z okazji jubileuszu Reformacji w 2017 roku WKEE opublikowa³a wielojêzyczny modlitewnik i przeprowadzi³a konkurs pieœni. Jedno i drugie – modlitwy i pieœni – zosta³o przedstawione podczas uroczystego nabo¿eñstwa w koœciele miejskim w Wittenberdze w marcu 2017 roku, tak¿e po roku 2017 korzysta siê z nich chêtnie.
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Zgromadzenie Ogólne we Florencji przyjê³o z wdziêcznoœci¹ dokument
Grupy Regionalnej Europy Po³udniowo-Wschodniej „Pozostañ w czasie” oraz
zachêci³o tak¿e inne regiony Europy do rejestrowania swoich spostrze¿eñ w
zakresie zmian zachodz¹cych w nabo¿eñstwie. Rezultat jest dostêpny dla delegatów w formie „Atlasu nabo¿eñstwa”, który poprzez swoje zasadnicze teksty
i przyk³adne impulsy wnosi wa¿ny wk³ad do ewangelickiego nabo¿eñstwa w
szerokim i zró¿nicowanym kontekœcie europejskim. Tê europejsk¹ perspektywê
WKEE mog³a te¿ wnieœæ do rewizji porz¹dku perykop, zrealizowan¹ przez
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech.

Jubileusz Reformacji
Zgromadzenie Ogólne we Florencji pod has³em „Europa reformata” zachêci³o Koœcio³y cz³onkowskie, aby przy kszta³towaniu jubileuszu Reformacji
kierowa³y siê doœwiadczeniami z Ewangeli¹ i da³y siê zainspirowaæ
pytaniami stawianymi przez Ewangeliê. Zaapelowa³o tak¿e do wspólnego
œwiêtowania jubileuszu. Ten apel zosta³ zrealizowany przez liczne Koœcio³y,
wa¿n¹ rolê odegra³o tutaj posiedzenie przeprowadzone wspólnie w 2013 roku
przez Koœció³ Ewangelicki w Niemczech (EKD) i Zwi¹zek Koœcio³ów
Ewangelickich Szwajcarii (SEK) w Zurychu, posiedzenie, w którym wziê³y
udzia³ Koœcio³y ewangelickie z ca³ej Europy. WKEE skoncentrowa³a siê,
poza inicjatywami w zakresie nabo¿eñstwa i konkursem pieœni oraz uczestnictwem w „Wystawie Œwiatowej Reformacja” w Wittenberdze, na projekcie
miejskim.
Doceniaj¹c historyczny fakt, ¿e przebudzenie reformacyjne, zw³aszcza
w pierwszych dziesiêcioleciach, dokonywa³o siê w miastach i przez
miasta by³o wspierane, WKEE zaprosi³a europejskie miasta, by ubiega³y
siê o tytu³ „European City of Reformation”. Projekt ten by³ wspierany
przez ksi¹¿kê „Europa reformata”, wydan¹ przez Michaela Bünkera,
Michaela Welkera i Alberta de Lange, która portretowa³a ponad czterdzieœci europejskich miast, oraz przez „Europäischer Stationenweg”, wspólne
dzie³o EKD, SEK i WKEE, prowadz¹ce przez 67 europejskich miast.
Dla WKEE poprzeczka zwi¹zana z projektem miast osadzona by³a wysoko:
trzeba tu by³o nie tylko decyzji Koœcio³a lokalnego, lecz tak¿e w³adzy ka¿dego miasta. Tote¿ postawa oczekiwania przy starcie projektu by³a jeszcze
skromna.
Pierwszym miastem, któremu przyznano ten tytu³, by³o Eden, ostatnim i
setnym miastem jest dotychczas Schwaz w Tyrolu. Projekt nie jest zamkniêty,
sieæ z portretami miast jest nadal dostêpna online. Burmistrz Eisenach zapo-
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wiedzia³, ¿e zaprosi wszystkie miasta na Wartburg w 2021 roku. Dalsze ubiegania siê s¹ mo¿liwe i wskazane.
W sprawie tego projektu du¿e zaanga¿owanie okaza³ pracownik Biura
Bernd Jaeger.

Finanse
Od utworzenia Wspólnoty Koœcio³ów bezwzglêdnie najwiêkszym zasobem jest delegowanie wspó³pracowników przez Koœcio³y cz³onkowskie.
W chwili obecnej s¹ to Martin Friedrich, Frank Dieter Fischbach,
Mario Fischer, Kathrin Nothacker i Adel David. Bie¿¹ca praca jest pokrywana przez sk³adki cz³onkowskie a przede wszystkim przez specjalne wsparcie
konkretnych projektów przez Koœcio³y cz³onkowskie. W ostatnich latach na
szczêœcie niektóre Koœcio³y cz³onkowskie wyraŸnie podnios³y swój
wk³ad w zakresie finansowania pracy WKEE. To podwy¿szenie stwarza
mo¿liwoœæ, i¿ w przysz³oœci – po uzyskaniu statusu prawnego – WKEE bêdzie mog³a pe³niæ funkcjê pracodawcy. W pierwszym rzêdzie dotyczy to obsadzenia po raz pierwszy Sekretariatu Generalnego pracownikami pe³noetatowymi. Za jedno i drugie – delegowanie wspó³pracowników i finansowe
wsparcie – wszystkim Koœcio³om, które tutaj bior¹ na siebie wspóln¹ odpowiedzialnoœæ, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ! Na tej niezawodnej bazie
mo¿na bêdzie z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ kszta³towaæ przysz³¹ pracê naszej
nadal ma³ej, lecz mimo to mi³ej organizacji w s³u¿bie na rzecz wspólnoty
koœcielnej.

Personel
Sytuacja personalna WKEE charakteryzuje siê kontynuacj¹ i zmian¹.
Spoœród aktualnie zatrudnionych w Biurze byli z nami ju¿ w 2012 roku
Martin Friedrich jako sekretarz do spraw studiów, Adel David jako odpowiedzialny za sprawy zwi¹zane z nabo¿eñstwem i liturgi¹, Andreas Hess jako
pe³nomocnik do spraw s³u¿b koœcielnych i Frank-Dieter Fischbach jako
przedstawiciel WKEE w Brukseli. Ingrid Monjencs poza prac¹ nad public
relations po Evelyn Martin przejê³a te¿ odpowiedzialnoœæ za organizacjê i finanse. Jochen Kramm, odpowiedzialny za przygotowanie Zgromadzenia
Ogólnego we Florencji, wróci³ do s³u¿by w swoim Koœciele a Bernd Jaeger
przeszed³ jesieni¹ 2017 roku w stan spoczynku. Praca w Biurze zosta³a
wzmocniona przez Markusa Merza (do 2016 roku) i Mario Fischera (od 1
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stycznia 2015 roku), który we Florencji by³ odpowiedzialny za program stewardów a obecnie ponosi³ g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za przygotowanie Zgromadzenia Ogólnego.
Bardzo siê cieszê, ¿e Rada WKEE w lutym 2018 roku w Warszawie podjê³a uchwa³ê w sprawie powo³ania Mario Fischera na pierwszego pe³noetatowego sekretarza generalnego Wspólnoty Koœcio³ów. Formalne przekazanie
urzêdu nast¹pi zaraz po uzyskaniu przez WKEE statusu prawnego. Obecnie
programem stewardów kieruje Katharine Meckbach, która przez rok (20172018) dzia³a³a w Biurze jako wikariusz do spraw nadzwyczajnych.

Spojrzenie w przysz³oœæ
WKEE jest darem! Takie odnoszê wra¿enie po dwunastu latach pracy
jako sekretarz generalny. To ¿e Wspólnota Koœcio³ów powierzy³a to zadanie
nadradcy koœcielnemu i póŸniejszemu biskupowi jego Koœcio³a diasporalnego,
pojmowa³em zawsze jako szczególne wyró¿nienie a tak¿e dar. Przez ca³y
czas, zw³aszcza w roku 2017, wolno mi by³o poznaæ du¿¹ ró¿norodnoœæ, zaanga¿owanie i si³ê europejskiego protestantyzmu. Oczywiœcie niekiedy nachodzi³y mnie w¹tpliwoœci, czy bêdê w stanie uporaæ siê z powierzonym mi zadaniem w odpowiedni sposób. Lecz stale istnia³o wsparcie, za które chcia³bym w
tym miejscu serdecznie podziêkowaæ. Cz³onkom Rady i Prezydium, licznym
zaanga¿owanym ludziom, którzy anga¿owali siê i nadal anga¿uj¹ w pracê grup
roboczych, grup ekspertów, konsultacje i dalsze projekty, siostrom i braciom
pe³ni¹cym funkcje kierownicze w Koœcio³ach cz³onkowskich, lecz przede
wszystkim wspania³emu zespo³owi wspó³pracowników w Biurze – wam i
wszystkim pozosta³ym nale¿y siê moje szczególne podziêkowanie!
Ale nie mo¿na poprzestaæ na sprawach osobistych! Spraw¹ chyba jeszcze wa¿niejsz¹ jest to, ¿e w minionej kadencji podjêto ogromnie wa¿ne decyzje w sprawie przysz³oœci WKEE, a dalsze podejmie jeszcze niniejsze
Zgromadzenie Ogólne. Fakt, ¿e Biuro w sposób trwa³y mieœciæ siê
bêdzie w tym samym miejscu, we Wiedniu, ¿e WKEE bêdzie zdolna do dzia³ania w pe³nym, tak¿e jurystycznym znaczeniu i ¿e do realizacji tego
celu zosta³a wyposa¿ona przez Koœcio³y cz³onkowskie tak¿e w niezbêdne
œrodki, wszystko to uwa¿am za decyzje kierunkowe, wszystko to ma szczególne znaczenie w sytuacji, w której sytuacja w Europie staje siê coraz mniej
stabilna. Tak¿e element organizacyjny odegra w ca³ej tej sytuacji niepoœledni¹ rolê!
Zgodnie z Konkordi¹ ostatnie s³owo nale¿eæ bêdzie do Ewangelii. Eberhard Jüngel zwróci³ na to szczególn¹ uwagê w marcu 1992 roku w Budapesz-
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cie w ramach Europejskiego Zgromadzenia Ewangelickiego. Byæ ewangelikiem oznacza – jego zdaniem – po prostu poddanie siê wyzwalaj¹cej prawdzie, ¿e Jezus Chrystus jest osob¹. Przenoszê to na motto naszego Zgromadzenia Ogólnego: ta prawda wyzwala. Ona umo¿liwia nam poczucie wiêzi.
Zachêca nas do zaanga¿owania. Ta prawda otwiera przestrzeñ przysz³oœci,
przestrzeñ mo¿liwoœci Boga, w której dostrzegamy nasze Koœcio³y, Wspólnotê Koœcio³ów, ale tak¿e Europê. Realizm i radoœæ naznaczaj¹ wk³ad Koœcio³ów ewangelickich w Europie i dla Europy. Eberhard Jüngel: „Jedynie przez
wspólne pod¹¿ania do przodu szanujemy tak¿e eklezjologiczne Ÿród³a, pocz¹tki i przebudzenia, z których wywodzi siê nasza ka¿dorazowa pobo¿noœæ,
liturgia, diakonia i teologia”. „Wyzwoleni – po³¹czeni – zaanga¿owani” spogl¹damy w przysz³oœæ i udajemy siê w tym kierunku, i to zawsze – mówi¹c
s³owami Lutra – cum gaudio: z ochot¹ i radoœci¹.
T³umaczenie: Karol Karski
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EKUMENICZNY UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
W WARSZAWIE
Idea – za³o¿enia – dzia³alnoœæ
Przyczyny tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Proces starzenia siê trwa przez ca³e ¿ycie cz³owieka, ale proces ten w
starszym wieku, wbrew powszechnemu pogl¹dowi, jest w wiêkszym stopniu
psychiczny i spo³eczny ni¿ biologiczny. W Polsce osoby starsze stanowi¹ prawie 17% polskiego spo³eczeñstwa, a w 2035 r. bêd¹ ju¿ stanowiæ 24,5% populacji. A wiêc 1/4 populacji naszego kraju bêdzie w wieku poprodukcyjnym.
Udzia³ osób starszych w nowoczesnym spo³eczeñstwie bêdzie mia³ wp³yw na
relacje miêdzypokoleniowe, co w konsekwencji bêdzie zwiêkszaæ znaczenie
seniorów, choæby w skali makro, udzia³u w g³osowaniu, albo kreowaniu stylu
konsumpcji. W Warszawie ¿yje blisko pó³ miliona osób w wieku emerytalnym,
co stanowi prawie 27% ogó³u mieszkañców.
Ludzie przechodz¹cy na emeryturê czy rentê, a nawet na jakiekolwiek
œwiadczenie socjalne czêsto trac¹ zainteresowanie otoczeniem, izoluj¹ siê od
niego, co prowadzi do apatii lub stanów depresyjnych, a w rezultacie do chorób
i utraty sprawnoœci psychofizycznej.
Transformacja ustrojowa, zmiany ekonomiczne i gospodarcze oraz postêp
techniczny i technologiczny spowodowa³y ogromne przeobra¿enia, a na nich
najmniej zyskali ludzie z pokolenia „trzeciego wieku”, zwanego równie¿ wiekiem „z³otej jesieni”.
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Nale¿y pamiêtaæ te¿, ¿e ludzie ci w czasie swojej aktywnoœci zawodowej czêsto musieli, z przyczyn ekonomicznych czy losowych, rezygnowaæ z
dalszej edukacji. W efekcie tego pozosta³y niezaspokojone takie potrzeby jak:
samokszta³cenia i poznawania œrodowiska, poszerzania wiedzy i umiejêtnoœci,
wykonywania spo³ecznie u¿ytecznych dzia³añ i bycia uznanym za wa¿n¹ czêœæ
spo³eczeñstwa, wype³nienia wolnego czasu i utrzymywania wiêzi towarzyskich, stymulacji psychicznej i fizycznej, a tak¿e realizacji m³odzieñczych
marzeñ.

Geneza Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Wymienione powy¿ej potrzeby dobrze rozumieli œwiatowej s³awy gerontolodzy, którzy zajmuj¹ siê procesem starzenia i geriatrzy zajmuj¹cy siê chorobami wieku starczego. To w³aœnie wœród nich zrodzi³a siê idea tworzenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW).
Pierwszy na œwiecie UTW za³o¿y³ w 1973 roku profesor Instytutu Nauk
Spo³ecznych w Tuluzie we Francji Pierre Vellas – lekarz geriatra. Po sukcesie
francuskim powsta³ drugi z kolei uniwersytet – za³o¿ony w Belgii przez prof. S.
Mayence’a i jego wspó³pracownika prof. Rozena.
Trzeci uniwersytet, po Francji i Belgii, powsta³ w 1975 roku w Polsce z
inicjatywy profesor Haliny Szwarc, kierownika Zak³adu Gerontologii Centrum
Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie, która tak¿e by³a lekarzem geriatr¹. Od 2005 roku uniwersytet ten nosi imiê za³o¿ycielki – prof. Haliny Szwarc.
Zafascynowanie programami edukacyjnymi tych uniwersytetów spowodowa³o lawinê nowopowstaj¹cych UTW na œwiecie, kolejno: w Kanadzie i
Szwajcarii, a w nastêpnych latach we W³oszech, w Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, Niemczech, Anglii, Austrii, Portugalii, Czechos³owacji i póŸniej w
Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej, w Oceanii i Azji.
Ten sukces idei uniwersytetów dla ludzi starszych zwany równie¿ modelem francuskim zadziwi³ samych inicjatorów i za³o¿ycieli. Model ten wyró¿nia
siê od powstaj¹cych póŸniej innych modeli tym, ¿e uniwersytety te by³y i s¹
organizowane przez lub przy wy¿szych uczelniach, a pocz¹tkowo by³y to tylko
UTW przy wy¿szych uczelniach publicznych. Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) jest pod patronatem wy¿szej uczelni publicznej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie.
Model brytyjski UTW odchodzi od wspierania dzia³alnoœci uniwersytetów
przez wy¿sze uczelnie, a idzie w kierunku samorealizacji – samopomocy i
wsparcia przez wolontariuszy oraz znosi podzia³y na s³uchaczy i wyk³adow-
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ców. Model ten ma zastosowanie równie¿ i w polskiej rzeczywistoœci, ale nie
dominuj¹cy. Prawie wszystkie uniwersytety dzia³aj¹ce przy Domach Kultury,
Bibliotekach, Fundacjach funkcjonuj¹ w oparciu o model brytyjski lub mieszany. Mówi siê równie¿ o modelu rosyjskim i chiñskim. S¹ to modele typowo narodowe i zak³adane przede wszystkim przez pañstwo, lub instytucje
pañstwowe. Charakteryzuj¹ siê utylitarn¹ dzia³alnoœci¹ poprzez organizowanie wolnego czasu z wykorzystaniem go na konkretne sprawy. W przypadku
ubytku stanu studentów stacjonarnych wykorzystuje siê kadrê do zajêæ dla
seniorów. Zaanga¿owanie seniorów poprzez dostosowanie warunków pracy
dla osób starszych w produkcji lub w us³ugach. Oddzia³ywanie na rozwój infrastruktury w miejscu zamieszkania lub w rejonie. Wzorów ich zastosowania w Polsce nie odnotowuje siê. Natomiast odwrotnie, z modelu chiñskiego
by³o zainteresowanie uniwersytetami trzeciego wieku w Polsce i dosz³o nawet do wizyty w listopadzie 2015 r. w EUTW delegacji z Chiñskiej Republiki
Ludowej, pod przewodnictwem Zhu Yaoyina, wiceprezesa China National
Committee on Ageing (Chiñskiego Narodowego Komitetu ds. Osób Starszych).
Dzia³alnoœci¹ miêdzynarodow¹ uniwersytetów w pierwszym okresie ich
powstawania zajmuje siê AIUTA – Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (za³. 1975 r.). Œciœle wspó³pracuj¹: EURAG – Europejska Rada ds. Starszej Generacji (za³. 1962 r.) i FIAPA – Miêdzynarodowa
Federacja Towarzystw Osób Starszych (za³. 1980 r.).
W Polsce w 1981 roku w Bia³ymstoku na ZjeŸdzie Generalnym Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne w swojej strukturze utworzy³o Sekcjê Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a na jej przewodnicz¹ powo³ano prof. Halinê
Szwarc, któr¹ pe³ni³a do 2000 r. Nastêpc¹ zosta³ prof. Andrzej Jopkiewicz z
uniwersytetu w Kielcach. Ju¿ ponad 10 lat sekcja nie funkcjonuje.
Obecnie na rzecz Uniwersytetów w Polsce dzia³a: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeñ Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego cz³onkiem jest Ekumeniczny
Uniwersytet Trzeciego Wieku, a pierwszego paŸdziernika 2015 r. Ogólnopolski
Parlament Seniorów, na którym s¹ równie¿ delegaci z EUTW.
Polskie uniwersytety trzeciego wieku wspó³pracuj¹ z organizacjami zajmuj¹cymi siê osobami starszymi: Klubami Seniora, Bibliotekami, Domami
Kultury, Domami Dziennego Pobytu, Domami Opieki Spo³ecznej, organizacjami kombatanckimi itp.
Siedemnaœcie lat temu, w Warszawie by³o zaledwie trzy UTW, obecnie
jest ich 40. W kraju dzia³a³o dwadzieœcia, natomiast z ostatnich danych wynika, ¿e jest ich ponad 600. Bardzo dynamiczny wzrost nast¹pi³ po przyst¹pieniu
Polski do Unii Europejskiej, która popiera i dofinansowuje dzia³alnoœæ UTW, a
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tak¿e wspieranie uniwersytetów przez Polsko – Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci w ramach programu grantowego dla UTW. Równie¿ ma bardzo du¿y
wp³yw dofinansowanie dzia³alnoœci uniwersytetów przez w³adze pañstwowe i
samorz¹dowe oraz prowadzona d³ugofalowa polityka senioralna przez wymienione gremia.
Warto przypomnieæ, ¿e kszta³cenie ustawiczne nie jest wynalazkiem naszych czasów. Akademia Platoñska przyci¹ga³a ludzi w starszym wieku dla
samej przyjemnoœci uczenia siê, poznawania nowych dziedzin, czy pog³êbiania
wiedzy nabytej.
Wielk¹ rolê dla osób starszych odgrywa równie¿ kultura fizyczna. Jak
mawia³ dr Wojciech Oczko jeden z twórców medycyny polskiej, ¿e ruch jest w
stanie zast¹piæ ka¿dy lek, ale wszystkie leki razem nie s¹ w stanie zast¹piæ
ruchu.
Œwiatowe Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w 1982 roku w Wiedniu z okazji X-lecia tego Zgromadzenia opracowa³o „Deklaracjê Praw i Obowi¹zków Cz³owieka Starego”, z której wynika, ¿e populacja ta nie tylko ma
niezbywalne prawo, ale i obowi¹zek dalszego uczenia siê. Jak ujêto w Rezolucji ONZ nr 46/91:…”By dodaæ ¿ycia do lat, a nie lat do ¿ycia”…

Idea utworzenia
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ide¹ zorganizowania EUTW pod patronatem naukowym ChAT jest umo¿liwienie osobom w „trzecim wieku” ró¿nych konfesji (wyznañ) permanentnego
kszta³cenia i prowadzenia aktywnego trybu ¿ycia poprzez sta³y kontakt z
nauk¹, kultur¹ i sztuk¹, ale tak¿e poprzez rekreacje i uprawianie zdrowego trybu ¿ycia, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi w ka¿dym z tych dzia³añ, na ich
duchowy i artystyczny wymiar.
Uniwersytet chce te¿ zmieniaæ negatywne stereotypy dotycz¹ce wiedzy i
tolerancji religijnej, miejsca i ról spo³ecznych ludzi starszych, stosunku do w³asnej i cudzej dojrza³oœci i staroœci. Chce wykreowaæ nowy model emeryta –
cz³owieka nowoczesnego, samodzielnego, takiego, który potrafi aktywnie
uczestniczyæ we wspó³czesnym œwiecie.
Inspiracj¹ idei zorganizowania EUTW by³o wnikliwe zapoznanie siê z
artyku³em ks. prof. Bogus³awa Milerskiego, ówczesnego prorektora, ChAT zamieszczonym w kalendarzu ewangelickim z 2008 roku pt. „Wychowanie
chrzeœcijañskie jako obszar odpowiedzialnoœci Koœcio³a ewangelickiego”. Jest
tam stwierdzenie, ¿e …„Nie ma wychowania chrzeœcijañskiego bez wychowania do chrzeœcijañskiego myœlenia i rozumienia”…
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Dalej czytamy …„Istotnym elementem wychowania jest oœwiata doros³ych, realizowana zarówno na szczeblu parafialnym, jak i stowarzyszeñ ewangelickich”…”nale¿a³oby wspieraæ idee tworzenia instytucji w rodzaju akademii
ewangelickich, które w sposób wyspecjalizowany mog³yby siê zaj¹æ chrzeœcijañsk¹ oœwiat¹ doros³ych, tak¿e w formie uniwersytetu trzeciego wieku”.
I w tym momencie, maj¹c doœwiadczenie w dzia³alnoœci uniwersytetów,
powsta³a myœl utworzenia uniwersytetu trzeciego wieku o profilu ewangelickim.
W drugim artykule zamieszczonym w „Kalendarzu ewangelickim”
z 2009 roku pt. ”Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna. O dylematach specyficznej uczelni” Ks. Prorektor zadaje pytanie…”Jak bowiem sprawiæ, aby bardzo ma³a uczelnia by³a uczelni¹ wa¿n¹?”
Pada wiele odpowiedzi i sugestii, ale zacytujê te, które motywuj¹ do
wspó³pracy objêcia patronatem uniwersytetu trzeciego wieku o profilu szerszym ni¿ ewangelickim, a mianowicie ekumenicznym.
I tak…,,Alternatyw¹ jest budowanie uczelni otwartej.
• uczynienie z uczelni instytucji kulturalnej, integruj¹cej mniejszoœci religijne…
• bêd¹cej miejscem spotkañ chrzeœcijañskiego Wschodu i Zachodu…
• a tak¿e innych grup marginalizowanych do podmiotowoœci i obecnoœci
w obszarze symbolicznym – spo³ecznym i kulturowym.”
Powstanie Ekumenicznego UTW dzia³aj¹cego pod patronatem ChAT niew¹tpliwie w jakimœ stopniu podniesie rangê i presti¿ uczelni. Tego typu uniwersytetu – o profilu ekumenicznym nie ma na pewno w Warszawie i w Polsce,
a nawet w Europie.

Proces uzgodnieñ i dzia³añ organizacyjnych utworzenia
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pierwsz¹ rozmowê na temat utworzenia uniwersytetu przeprowadzi³em z
Ks. Proboszczem Parafii Œw. Trójcy Piotrem Gasiem podczas zorganizowanych obchodów czterech jubileuszy Koœcio³a w 2008 r. Sesje naukowe i okolicznoœciowe odbywa³y siê w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. To wtedy opowiedzia³em Ks. Proboszczowi o swoich doœwiadczeniach zebranych
przez lata na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc i ¿e marzê o
takim uniwersytecie, w którym by³aby urzeczywistniana idea ekumenizmu.
Nie oczekiwa³em wtedy deklaracji, a tym bardziej decyzji, ale i nie us³ysza³em ze strony Ks. Proboszcza zniechêcaj¹ce „nie”. Rok póŸniej powróci³em do
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idei powo³ania uniwersytetu, który krzewi³by idee tradycji ewangelickiej oraz
idee ekumeniczne i w trakcie rozmowy przekaza³em sugestie ks. prof. Bogus³awa Milerskiego, ówczesnego prorektora ChAT o za³o¿eniu EUTW przy Parafii Œw. Trójcy. Sugestie te powsta³y na spotkaniu z Ks. Profesorem 17 listopada 2009 r. Od tego momentu ks. proboszcz rozpocz¹³ rozmowy o za³o¿eniu
EUTW z Rad¹ Parafialn¹ i ju¿ 3 grudnia 2009 r. zreferowa³em idee i wstêpne
dokumenty dzia³alnoœci przysz³ego ekumenicznego uniwersytetu na posiedzeniu Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œwiêtej Trójcy. Rada
Parafialna pozytywnie odnios³a siê do pomys³u. Do marca 2011 r. sprawy toczy³y siê wolno, ale odbywa³y siê ró¿ne spotkania i rozmowy istotne dla powo³ania EUTW.
Rada Parafialna 30 marca 2011 roku podjê³a uchwa³ê o rozpoczêciu prac
nad materia³ami za³o¿ycielskimi EUTW, a 30 wrzeœnia 2011 r. odby³o siê Zebranie Za³o¿ycielskie. Zosta³y postawione dwa wnioski: jeden o za³o¿eniu i
zarejestrowaniu, a drugi o wstrzymaniu rejestracji do momentu decyzji Polskiej
Rady Ekumenicznej o objêciu przez PRE honorowego patronatu EUTW. Ten
drugi wniosek zg³osi³ Ks. Proboszcz, który uwa¿a³, ¿e choæ idea powstania
EUTW jest niejako „ewangelick¹” ide¹, ale jeœli ma siê powieœæ jako „ekumeniczna droga”, to od pocz¹tku musi byæ ta idea realizowana z maksymalnie
szerokim zaanga¿owaniem ró¿nych wspólnot chrzeœcijañskich w Warszawie.
Podjêliœmy wspólnie z Ks. Proboszczem rozmowy z Warszawskim Oddzia³em PRE oraz ró¿nymi przedstawicielami Koœcio³a rzymskokatolickiego i 3
paŸdziernika 2011 r. odby³o siê spotkanie w Parafii Œw. Trójcy z przedstawicielami Oddzia³u PRE i zaproszono siostrê Teresê franciszkankê z Piwnej, zaanga¿owan¹ katolick¹ ekumenistkê.
Naszym pragnieniem by³o, ¿eby idea EUTW zosta³a przyjêta przez jak
najszersze krêgi ekumeniczne ró¿nych chrzeœcijañskich tradycji i aby dziêki
temu od pocz¹tku jego istnienia by³ on widzialnym znakiem jednoœci i wspólnym zadaniem, w którym chcemy szukaæ jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci. Przedstawiciele Koœcio³a rzymskokatolickiego zwrócili uwagê na wielorakie proceduralne uwarunkowania, które nie pozwalaj¹ im wprost wypowiedzieæ siê i poprzeæ ideê powo³ania EUTW. Nie maj¹ takiego mandatu,
natomiast zapewnili o swoim osobistym pe³nym poparciu sprawy. Koœcio³y
cz³onkowskie Warszawskiego Oddzia³u PRE popar³y jednomyœlnie inicjatywê
powo³ania EUTW.
Do kolejnego wa¿nego spotkania dosz³o 3 kwietnia 2012 r. w ChAT. Przewodniczy³ mu ówczesny prorektor, obecnie rektor ju¿ drugiej kadencji ks. prof.
Bogus³aw Milerski, w którym uczestniczyli, dyrektor Biura PRE ks. Ireneusz
Lukas, przedstawiciele Warszawskiego Oddzia³u PRE na czele z prezesem
oddzia³u ks. dziekanem Henrykiem D¹browskim, pani Danuta Baszkowska re-
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prezentuj¹ca katolickie Stowarzyszenie EFFATA, prof. Karol Karski –kierownik Katedry Ekumenizmu ChAT, by³y zwierzchnik Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów – prezbiter Konstanty Wiazowski.
Na tym spotkaniu Ks. Proboszcz wyrazi³ zgodê na utworzenie siedziby
EUTW na terenie Parafii. To pozwoli³o na finalizowanie pracy nad dokumentami niezbêdnymi do rejestracji EUTW, a 14 maja 2012 r. odby³o siê historyczne
zebranie za³o¿ycielskie Ekumenicznego Uniwersytetu z siedzib¹ w Warszawie
przy ul. Kredytowej 4.
Rok 2012 jest rokiem wyj¹tkowym nie tylko dla organizacji zajmuj¹cych
siê osobami starszymi, ale i dla samych osób starszych. Parlament Europejski i
Rada og³osi³y rok 2012 Rokiem Aktywnoœci Osób Starszych i Solidarnoœci
Miêdzypokoleniowej, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej og³osi³ Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
W marcu tego¿ roku w Warszawie w Sali Kongresowej PKiN zosta³
zwo³any I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na który akredytowa³o
siê 375 organizacji i od niego zacz¹³ siê proces tworzenia regionalnych i ogólnopolskich struktur uniwersytetów trzeciego wieku, oraz wypracowywania
programów dla wszystkich seniorów niezale¿nie od organizacyjnej przynale¿noœci.
W sierpniu 2012 roku przyjêty zosta³ Rz¹dowy Program na rzecz Aktywnoœci Spo³ecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013, który zosta³ przed³u¿ony
do 2020 roku.
W tym tak wa¿nym historycznie roku, po czterech latach przygotowañ i
dzia³añ organizacyjnych, 14 maja 2012 powstaje Ekumeniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku pod patronatem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, a 23 paŸdziernika 2012 roku odbywa siê pierwsza inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w tzw. katedrze ekumenicznej w koœciele
Œw. Trójcy na Pl. Ma³achowskiego 1 w Warszawie, w której goœcili papie¿e
Jan Pawe³ II i Benedykt XVI i wielu innych dostojnych hierarchów z ró¿nych
wyznañ i religii.
Witaj¹c goœci na uroczystej inauguracji proboszcz parafii przyzna³, ¿e
kiedy cztery lata temu zapozna³ siê z ide¹ EUTW, to jego wyobraŸnia nie siêga³a tak daleko, aby widzieæ urzeczywistnienie tego pomys³u. Ks. Piotr Gaœ
podkreœli³, ¿e powstanie ekumenicznego uniwersytetu wpisuje siê w ci¹g wa¿nych wydarzeñ ekumenicznych, jakie mia³y miejsce w ci¹gu lat w luterañskim
koœciele Œwiêtej Trójcy. Za opisane wy¿ej zaanga¿owanie w za³o¿enie EUTW
i bie¿¹c¹ wspó³pracê szczególnie na p³aszczyŸnie logistycznej uniwersytetu na
mocy Statutu Stowarzyszenia i zgodnie z uchwa³¹ Walnego Zgromadzenia
Cz³onków z 17 marca 2017 roku EUTW nada³ godnoœæ „honorowego cz³onka”
ks. Piotrowi Gasiowi.
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Redaktor Grzegorz Polak w periodyku Senior. pl odnotowa³ wyst¹pienie
na pierwszej inauguracji abp Jeremiasza, prezesa PRE, który podkreœli³, ¿e nie
potrzeba udowadniaæ koniecznoœci powo³ania takiego uniwersytetu. Bêdzie on
miejscem dzielenia siê ze sob¹ Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji, Koœcio³ów
starokatolickich, Koœcio³a prawos³awnego, Koœcio³a rzymskokatolickiego oraz
judaizmu i islamu. „To jest nieuniknione w naszym œwiecie” – zauwa¿y³ prawos³awny hierarcha. W czasach, kiedy chrzeœcijanie s¹ zmêczeni walk¹ o
swoje prawa, kiedy wed³ug niektórych, krzy¿ przeszkadza w miejscach publicznych, a religia utrudnia rozwój spo³eczny, potrzebny jest wspólny g³os o
niezbêdne wartoœci religijne w budowaniu spo³eczeñstwa – wskazywa³ abp Jeremiasz. Prezes PRE ¿yczy³, aby uniwersytet pracowa³ nad odrodzeniem godzin biblijnych, gdy¿ Reformacja wnios³a do Europy potrzebê wspólnego czytania Biblii, co zadecydowa³o o kszta³cie wielu pañstw starego kontynentu. Jego
zdaniem uniwersytet jest wielk¹ szans¹, której nie mo¿na zaprzepaœciæ. PRE
jest patronem idei EUTW, co potwierdzi³ pismem L. dz. 158/12 abp Jeremiasz
16 paŸdziernika 2012 roku. Dla podkreœlenia zas³ug w procesie tworzenia
EUTW i promowaniu jego dzia³alnoœci Uniwersytet nada³ godnoœæ „honorowego cz³onka” abp. Jeremiaszowi.
Pierwszy wyk³ad inauguracyjny pt. „Ekumeniczny wymiar kszta³cenia
ustawicznego” wyg³osi³ ks. prof. Bogus³aw Milerski, rektor ChAT. Zwróci³
uwagê, ¿e obecnie nie istnieje coœ takiego, jak kres kszta³cenia. W wyniku procesów globalizacyjnych spo³eczeñstwa sta³y siê wielokulturowe i pluralistyczne, a to powoduje potrzebê kszta³cenia ustawicznego. Podobna sytuacja jest w
religii, gdzie rozwój duchowy trwa ca³e ¿ycie. Ks. rektor przypomnia³ koncepcje kszta³cenia ustawicznego od Jana Amosa Komeñskiego, przez dziewiêtnastowieczne towarzystwa oœwiatowe, a¿ po strategiê lizboñsk¹ Unii Europejskiej. Mówi¹c o kontekœcie ekumenicznym kszta³cenia zwróci³ uwagê, ¿e katolicy i protestanci inaczej definiuj¹ ekumenizm. Dla pierwszych jest to
d¹¿enie do odnowienia jednoœci w Koœciele rzymskokatolickim, drudzy s¹
zwolennikami koncepcji pojednanej ró¿norodnoœci. To równie¿ ma wp³yw na
kszta³cenie. – Ufamy, ¿e dzia³alnoœæ Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pozytywnie wp³ynie na jakoœæ debaty religijnej w Polsce – powiedzia³ na
koniec swojego wyk³adu ks. prof. B. Milerski (cytat z artyku³u Micha³a Karskiego zamieszczonego na stronie internetowej PRE).
Bior¹c pod uwagê zaanga¿owanie Ksiêdza Rektora w proces tworzenia
EUTW, Uniwersytet nada³ godnoœæ „honorowego cz³onka” ks. profesorowi
Bogus³awowi Milerskiemu.
Wszystkie UTW dzia³aj¹ prawie wed³ug tych samych zasad. St¹d te¿
celem aktywnoœci EUTW jest edukacja ludzi starszych, jednak jego specyfika
dotyczy niezwykle wa¿nego, ciekawego i jednoczeœnie intymnego obszaru, ja-
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kim jest religia i religijnoœæ chrzeœcijañska. W za³o¿eniach podkreœla siê szerzenie i urzeczywistnienie idei ekumenizmu rozumianego jako procesu poznawania siê, zrozumienia inaczej wierz¹cych, aby w³aœnie w ten sposób promowaæ wiedzê i prze³amywaæ stereotypy, które nagromadzi³y siê w ci¹gu wieków. Uniwersytet chce te¿ zmieniaæ negatywne stereotypy dotycz¹ce nie tylko
wiedzy i tolerancji religijnej, ale i w stosunku do w³asnej i cudzej dojrza³oœci i
staroœci. Chce wykreowaæ nowy model emeryta – cz³owieka nowoczesnego,
samodzielnego, takiego który potrafi aktywnie uczestniczyæ we wspó³czesnym
œwiecie.
Ekumenizm realizowany zgodnie programem uniwersytetu nie jest teori¹
czy wycieczkowym epizodem, a codziennoœci¹, poznawaniem ludzi ró¿nych
wyznañ, ich duchowoœci, sposobu myœlenia i wra¿liwoœci.

Cele, zakres i œrodki dzia³ania
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
EUTW jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Stowarzyszenie posiada osobowoœæ prawn¹, jest organizacj¹
pozarz¹dow¹, dzia³aj¹c¹ non profit, nastawion¹ na realizacjê celów statutowych.
Jak ju¿ wspomniano, EUTW wspó³pracuje z ChAT, udzielaj¹c¹ patronatu
naukowego w zakresie dzia³alnoœci naukowej i dydaktycznej i PRE, która jest
patronem idei uniwersytetu. Dla realizacji dzia³alnoœci powo³uje siê Radê Programow¹.
EUTW prowadzi dzia³alnoœæ statutow¹ opart¹ na pracy spo³ecznej swoich cz³onków. Do prowadzenia swych prac mo¿e zatrudniæ pracowników i wolontariuszy.
Celem EUTW jest dzia³alnoœæ propagatorska, edukacyjna i promocyjna
polegaj¹ca na:
1)
prowadzeniu form dzia³alnoœci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej
i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych;
2)
w³¹czeniu osób starszych do systemu kszta³cenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawnoœci intelektualnej i fizycznej;
3)
udzielaniu pomocy spo³ecznej i charytatywnej oraz d¹¿eniu do podnoszenia poziomu ¿ycia ludzi starszych;
4)
dzia³aniu na rzecz aktywizacji i zapobieganiu marginalizacji spo³ecznej osób starszych;
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5)
upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej;
6)
promocji i organizacji wolontariatu;
7)
upowszechnianiu idei ekumenizmu i promowaniu kultury chrzeœcijañskiej;
8)
propagowaniu postaw tolerancji i szacunku wobec bliŸnich;
9)
upowszechniania i ochrony wolnoœci i praw cz³owieka oraz swobód
obywatelskich, w tym dzia³añ wspomagaj¹cych rozwój demokracji;
10) dzia³aniu na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów
i wspó³pracy miêdzy spo³ecznoœciami, w tym z innymi organizacjami zajmuj¹cymi siê osobami starszymi w kraju i na œwiecie.
EUTW realizuje swoje cele przez:
1)
prowadzenie wyk³adów, seminariów, lektoratów jêzyków obcych,
kursów komputerowych i zajêæ w zespo³ach twórczych i samokszta³ceniowych.
2)
organizowanie i prowadzenie punktów konsultacji lekarskich i porad
psychologicznych, ze szczególnym uwzglêdnieniem geriatrii i profilaktyki gerontologicznej;
3)
prowadzenie zajêæ rekreacyjno-ruchowych;
4)
udzia³ w badaniach naukowych, szczególnie w zakresie gerontologii
spo³ecznej i pedagogiki;
5)
prowadzenie dzia³alnoœci informacyjnej, oœwiatowej i wydawniczej;
6)
organizowanie konferencji i spotkañ tematycznych;
7)
organizowanie spotkañ integracyjnych i ekumenicznych wyjazdów
studyjnych;
8)
prowadzenie dialogu z wyznawcami ró¿nych religii i wspó³pracê
miêdzywyznaniow¹ na polu komunikowania;
9)
uczestniczenie w ró¿nych formach dzia³ania na rzecz jednoœci
chrzeœcijan;
10) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony praw cz³owieka i swobód
obywatelskich;
11) wymianê doœwiadczeñ i upowszechnianie „dobrych praktyk”;
12) wspó³dzia³anie z organami publicznymi i samorz¹dowymi oraz
wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarz¹dowymi w
celu realizacji zadañ na rzecz osób trzeciego wieku.
EUTW skupia osoby zainteresowane i popieraj¹ce idee i cele uniwersytetu. Jego cz³onkami mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne z tym, ¿e osoba prawna
mo¿e byæ jedynie cz³onkiem wspieraj¹cym i dzia³aæ przez swojego przedstawiciela.
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Cz³onkowie EUTW dziel¹ siê na zwyczajnych, honorowych i wspieraj¹cych. Cz³onkowie uczestnicz¹ w ustawicznym kszta³ceniu, bez okreœlania horyzontu czasowego.
Organami w³adzy EUTW s¹: Walne Zebranie Cz³onków, Zarz¹d i Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich w³adz trwa trzy lata.
G³ównymi Ÿród³ami finansowania EUTW s¹ wp³ywy ze sk³adek cz³onkowskich i wpisowego oraz dotacji i subwencji organów publicznych, samorz¹dowych i pozarz¹dowych, a tak¿e w ma³ym zakresie wp³ywy z ofiarnoœci prywatnej i darowizny. Pozyskane Ÿród³a maj¹tku przeznaczone zostaj¹ na realizacjê celów statutowych.

Organizacja zajêæ i oferta programowa
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ma formu³ê uniwersytetu
otwartego, w którym zajêcia dydaktyczne podstawowe, fakultatywne i w zespo³ach twórczych oraz ekumeniczne spotkania integracyjne i ekumeniczne
wyjazdy studyjne dostêpne s¹ zarówno dla cz³onków jak równie¿ dla cz³onków
innych organizacji spo³ecznych i œrodowiskowych po uzgodnieniu warunków z
Zarz¹dem Uniwersytetu.
Rok akademicki na EUTW trwa od paŸdziernika do maja i sk³ada siê z
dwóch semestrów, z przerw¹ semestraln¹ pokrywaj¹c¹ siê z feriami zimowymi oraz z przerwami œwi¹tecznymi Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Przed
rozpoczêciem ka¿dego roku akademickiego Zarz¹d EUTW opracowuje i podaje do wiadomoœci s³uchaczom szczegó³owy program zajêæ.
Program zajêæ i ich organizacjê ustala Zarz¹d z Rad¹ Programow¹, która
czuwa nad ca³oœci¹ procesu dydaktycznego, zatwierdza kierunki kszta³cenia,
wspó³pracuje z Zarz¹dem EUTW w sprawie uzyskania jak najwy¿szego poziomu merytorycznego wyk³adów i innych zajêæ oraz zapewnia dobór wyk³adowców o najwy¿szych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
W ka¿dy wtorek i pi¹tek s¹ tzw. godziny uniwersyteckie od godz. 11:00
do 14:00 i w tym czasie mo¿na za³atwiaæ wszelkiego rodzaju sprawy, a tak¿e
w tych godzinach od godz. 12:00 odbywaj¹ siê wyk³ady lub zajêcia plenarne.
Tematyka wyk³adów obejmuje: nauki humanistyczne i spo³eczne (historia, literatura, filozofia, teologia, historia religii, etnografia w tym antropologia
i etologia, socjologia, prawo i inne) oraz najnowsze osi¹gniêcia nauk œcis³ych
i technicznych z dziedziny fizyki, chemii, astronomii, informatyki i innych.
Zajêcia plenarne prowadzone s¹ w formie: dyskusji plenarnych na tematy
œwiatopogl¹dowe, spotkañ integracyjnych z okazji ro¿nych wydarzeñ okoliczARTYKU£Y
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noœciowych, wyk³adów i seminariów z nauk medycznych i przyrodniczych
(biologia, psychologia, gerontologia, i inne). Zajêcia seminaryjne daj¹ szanse
pog³êbiania i poszerzenia wiedzy i wymiany myœli w zakresie wybranych tematów z okreœlonych dziedzin nauki, literatury, kultury i sztuki. Forma, iloœæ i
jakoœæ zajêæ, zale¿ne s¹ od zainteresowañ i inwencji s³uchaczy.
Pakiet zajêæ fakultatywnych to: nauka jêzyków obcych, która ma na celu
przede wszystkim przypomnienie jêzyka znanego z m³odoœci lub okresu pracy
zawodowej oraz kursów obejmuj¹cych podstawy informatyki, obs³ugê Microsoft Office i Internetu oraz korzystania z telefonów komórkowych, a tak¿e
zwi¹zanych z nimi innych wspó³czesnych form komunikacji elektronicznej.
Aktywizacja fizyczna obok pracy umys³owej jest wa¿nym czynnikiem
promuj¹cym zdrowie i zapobiegaj¹cym przedwczesnemu starzeniu, w ramach
której odbywaj¹ siê: zajêcia gimnastyczne na sali, które pe³ni¹ wa¿n¹ rolê profilaktyczn¹ zapobiegaj¹c chorobom reumatycznym, zwyrodnieniowym i osteoporozie oraz æwiczenia gimnastyczne w wodzie na p³ywalniach wykonywane
s¹ w odci¹¿eniu (dzia³a wypornoœæ wody), co oznacza mo¿liwoœæ æwiczeñ w
du¿o wiêkszym zakresie ni¿ na sali gimnastycznej. Ponadto zajêcia „Tañca w
Krêgu” pozwalaj¹ doœwiadczyæ radoœci, poczucia jednoœci i integracji oraz
wolnoœci, jak¹ niesie taniec, a tak¿e spêdziæ mi³o swój wolny czas. Poprzez
taniec mo¿na odreagowaæ stres z ¿ycia codziennego, poprawiæ swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ i psychiczn¹. Taniec jest najlepszym sportem dla reumatyków,
bo wymaga p³ynnych, kolistych, a jednoczeœnie ró¿norodnych ruchów.
Zespo³y twórcze i samokszta³ceniowe zrzeszaj¹ ró¿nego rodzaju ko³a
zainteresowañ, grupy towarzyskie, które inspiruj¹ s³uchaczy EUTW do dzia³alnoœci twórczej, do samokszta³cenia i prezentowania w grupach w³asnej wiedzy, doœwiadczeñ i osi¹gniêæ. S¹ oni równie¿ animatorami imprez kulturalnych
i artystycznych w³asnych i we wspó³pracy z innymi instytucjami kulturalnymi i
artystycznymi.
Zespó³ literacki: na spotkaniach omawia biografie s³awnych pisarzy i poetów, przygotowywane wg kalendarza rocznic, ilustrowane fragmentami utworów, listów, poezj¹ i muzyk¹, a tak¿e omawiane s¹ nowoœci wydawnicze, ciekawe spektakle teatralne, koncerty i wystawy.
Zespó³ prezentuje równie¿ twórczoœæ w³asn¹ na warsztatach i organizuje
seminaria z literatury oraz rozprowadza bilety do kina, teatru i opery. Wydaje
w³asn¹ twórczoœæ w biuletynach, antologiach i almanachach.
Zespó³ wokalno-muzyczny opracowuje szeroki wachlarz pieœni chóralnych z udzia³em solistów. Organizuje te¿ wydarzenia kulturalne i spotkania
okolicznoœciowe oraz seminaria z muzyki. Rozprowadza tak¿e bilety do Filharmonii i Uniwersytetu Muzycznego oraz na ro¿nego rodzaju koncerty. Rdzeniem
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tego zespo³u jest chór, który raz w tygodniu spotyka siê na swoich próbach,
æwicz¹c opracowany repertuar.
Zespó³ plastyczny: skupia g³ównie mi³oœników i twórców ró¿nych technik artystycznych, w którym dzia³a: grupa Malarska i Rysunku oraz grupa Decoupage. Tematy s¹ ró¿norodne w zale¿noœci od zainteresowañ i ustaleñ w
grupie. Zespó³ uczestniczy w ró¿nych wystawach amatorskich i uznanych artystów. Oprócz twórczoœci w³asnej zespó³ organizuje spotkania i seminaria z
dziedziny sztuki.
Zespó³ turystyczny i ekumenicznych wyjazdów studyjnych: organizuje
wycieczki krajowe i ekumeniczne wizyty studyjne oraz wycieczki po Warszawie i jej okolicach. Zespó³ ten ma na celu integracjê s³uchaczy EUTW. Na
wyjazdowych spotkaniach ekumenicznych i po odbytych podró¿ach prezentowane s¹ przez uczestników amatorskie filmiki i fotografie oraz pami¹tkowe
przedmioty dokumentuj¹ce ich podró¿e.
Wycieczki po Warszawie i jej okolicach oraz spacery do lasów i rezerwatów w okolicach Warszawy maj¹ na celu oprócz integracji bezpoœredni
kontakt z przyrod¹ i architektur¹. Ruch na œwie¿ym powietrzu umo¿liwia dotlenienie organizmu i zachowanie sprawnoœci narz¹dów ruchu.
Grupa dialogu i wsparcia: osoby, które pragn¹ zmieniaæ negatywne stereotypy, dotycz¹ce wiedzy i tolerancji religijnej, miejsca i ról spo³ecznych ludzi
starszych, stosunku do w³asnej i cudzej dojrza³oœci i staroœci i chc¹ budowaæ
szerok¹ p³aszczyznê dialogu i niwelowania barier, mog¹ to robiæ na naszym
uniwersytecie organizuj¹c siê w grupê dialogu i wsparcia. To wszystko czyni¹
w ramach upowszechniania idei ekumenizmu.
Ta grupa s³uchaczy skupia nie tylko osoby wierz¹ce, którym bliska jest
duchowoœæ, ale równie¿ w¹tpi¹ce, poszukuj¹ce, a nawet niewierz¹ce, którzy
chc¹ gromadziæ siê i organizowaæ w grupy mi³oœników dialogu miêdzywyznaniowego i miêdzyreligijnego, a tak¿e, w grupy biblijne.
Bardzo cenn¹ inicjatyw¹ tej grupy jest organizowanie porad psychologicznych, doraŸnych porad lekarskich, porad prawno-finansowych i udzielanie
wzajemnej pomocy s³uchaczom bardzo potrzebuj¹cym (niepe³nosprawnym,
chorym, samotnym), a nade wszystko stwarza ekumeniczn¹ rodzinn¹ atmosferê na EUTW.
Obs³uga organizacyjna i administracyjna oraz socjalna
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Obs³uga prowadzona jest przez Biuro Zarz¹du, w sk³ad którego wchodz¹:
osoba prowadz¹ca sekretariat (kancelariê), kasê i wolontariusze obs³uguj¹cy
dzia³alnoœæ statutow¹ EUTW, którzy pe³ni¹ dy¿ury w godzinach uniwersytecARTYKU£Y
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kich, wtorki i pi¹tki od godz.11:00 do 14:00 oraz Prezydium Zarz¹du, które kieruje Biurem wed³ug podzia³u kompetencji i pe³ni dy¿ury w godzinach uniwersyteckich.
Sekcja Ewidencji S³uchaczy EUTW przyjmuje do 15 listopada op³aty za
bie¿¹cy rok akademicki i poœwiadcza legitymacje – dowód przynale¿noœci do
Uniwersytetu. Sk³adka cz³onkowska za rok akademicki wynosi 150,00 z³. Jednorazowa op³ata wpisowa wynosi 50,00 z³. Istnieje mo¿liwoœæ w wyj¹tkowych
przypadkach, po z³o¿eniu wniosku do Zarz¹du, op³acenia sk³adki w dwóch ratach, po 75.00 z³. w ka¿dym semestrze. Op³acenie sk³adki za II semestr nale¿y
dokonaæ do 15 lutego. Po zakoñczeniu rejestracji s³uchaczy, Sekcja przygotowuje sprawozdanie, zawieraj¹ce dane statystyczne.
Sekcja Administracyjno-Porz¹dkowa organizuje w zakresie logistyki spotkania integracyjne i zebrania s³uchaczy EUTW. Uczestniczy w przygotowaniach uroczystego otwarcia i zakoñczenia roku akademickiego oraz za³atwia
wszystkie sprawy gospodarcze i zaopatrzenie EUTW w materia³y i sprzêt, a
tak¿e dba o ³ad i porz¹dek na zajêciach i w pomieszczeniach u¿ytkowanych
przez EUTW.
Informacje o programach zajêæ, regulaminach i og³oszeniach EUTW koordynuje wiceprezes Zarz¹du ds. S³uchaczy i Ewidencji. Ponadto prowadzi: listy obecnoœci s³uchaczy na zajêciach, dba o przygotowanie sali na wyk³ady i
zajêcia plenarne, og³aszanie pilnych informacji przed lub po wyk³adach i zajêciach plenarnych. Wszystkie regulaminy i plan zajêæ oraz og³oszenia i informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Uniwersytetu znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.eutw.edu.pl

Jubileusz 5-lecia
Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Nasza ALMA MATER – Ekumeniczna – obchodzi³a w maju 2017 r.
swój jubileusz co prawda skromny, tylko 5-lecia, ale przez ten fakt chcieliœmy
podkreœliæ kontynuacjê swojej dzia³alnoœci i jako „¿ywi¹ca matka” ¿eby w dalszym ci¹gu utrzymywa³a studentów „trzeciego wieku” przy ¿yciu pe³nego radoœci i spe³nienia. W tym rozdziale zaprezentowane s¹ tylko wa¿niejsze wydarzenia, które mia³y miejsce w tym okresie dla naszego uniwersytetu i dla ruchu
spo³ecznego organizuj¹cego lepsz¹ codziennoœæ dla osób starszych. Rok 2012,
jak ju¿ wczeœniej omówiono, by³ rokiem szczególnym dla Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
Jest to w wielu przypadkach zbieg okolicznoœci ale przyznam, ¿e nasze
dzia³ania sz³y w tym kierunku, ¿eby zd¹¿yæ organizacyjnie i wpisaæ siê w hi-
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storyczne ramy za³o¿enia tego Uniwersytetu, który aktywnie w³¹czy³ siê w
dzia³alnoœæ spo³ecznego ruchu senioralnego jaki powsta³ w œrodowiskach uniwersytetów trzeciego wieku i nie tylko.
W paŸdzierniku 2012 r. EUTW przystêpuje do Komisji Dialogu Spo³ecznego ds. UTW Miasta Sto³ecznego Warszawy, a w grudniu tego¿ roku do
Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W tym samym roku w grudniu uniwersytet uczestniczy ju¿ w I Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Sali Kolumnowej Sejmu. Równie¿
uczestniczymy w II Ogólnopolskiej Konferencji, która odby³a siê w grudniu
2013 r. a w wigiliê Narodzenia Pañskiego Rada Ministrów obradowa³a nad pakietem rozwi¹zañ dotycz¹cych osób starszych do roku 2020 i po posiedzeniu
Premier zorganizowa³ spotkanie op³atkowe z przedstawicielami Uniwersytetów, w tym i naszego Ekumenicznego.
W grudniu 2014 roku, tak¿e w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odby³a siê III
Ogólnopolska Konferencja UTW.
W marcu 2015 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie odby³ siê II Kongres
UTW (I Kongres odby³ siê w szczególnym roku 2012 o czym wspomniano
wczeœniej), którego otwarcia dokona³a Anna Komorowska, ma³¿onka Prezydenta RP. Goœæ Honorowy Kongresu, Bronis³aw Komorowski, Prezydent RP, w
swoim wyst¹pieniu wyrazi³ radoœæ z niewiarygodnej dynamiki rozwoju UTW.
Udekorowa³ on dziewiêæ osób odznaczeniami pañstwowymi (2 osoby otrzyma³y Krzy¿ Kawalerski i 7 osób Z³oty Krzy¿ Zas³ugi). W Kongresie uczestniczy³o
ju¿ 560 organizacji w tym nasz Uniwersytet.
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku ustanowi³o dzieñ pierwszego
paŸdziernika Miêdzynarodowym Dniem Seniora. 1 paŸdziernika 2015 roku
odby³o siê w Sejmie RP pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Na sali obrad zasiad³o 460 delegatów, reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska seniorów, by radziæ nad popraw¹ sytuacji ludzi starszych w Polsce. Delegatami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z EUTW zostali prezes i sekretarz Zarz¹du.
W grudniu 2015 roku odby³a siê w Sali Kolumnowej Sejmu RP z kolei IV
Konferencja UTW. Jej mottem by³y s³owa: „Ka¿da osoba starsza ma prawo
do godnoœci, akceptacji, szczêœcia i zdrowia”.
Inauguracja II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, 20162019 odby³a siê 3 paŸdziernika 2016 r. w Muzeum Historii ¯ydów Polskich
POLIN (tym razem kancelaria nowego parlamentu odmówi³a goœcinnoœci).
Warte s¹ podkreœlenia organizowane przez pos³a Micha³a Szczerbê – wiceprzewodnicz¹cego Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i przewodnicz¹cego Zespo³u Parlamentarnego ds. UTW, Dni Warszawskich UTW na Torach
Wyœcigowych na S³u¿ewcu, które odbywaj¹ siê po zakoñczeniu roku akademicARTYKU£Y
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kiego w czerwcu. W tych wydarzeniach aktywnie uczestniczy równie¿ nasz
Uniwersytet pocz¹wszy od IV edycji, a w V edycji ju¿ bierze udzia³ w konkursie s³uchaczka EUTW i zajmuje pierwsze miejsce, natomiast w VI edycji
w konkursie zajmuje nasza s³uchaczka drugie miejsce. W VII edycji Dni Warszawskich UTW równie¿ uczestniczy nasz uniwersytet i w konkursie bierze
udzia³ nasz s³uchacz (dotychczas bra³y udzia³ tylko kobiety). W tym roku zapowiedziana ju¿ X edycja Warszawskich Dni UTW na Torach Wyœcigowych na
S³u¿ewcu po zakoñczeniu roku akademickiego uniwersytetów 2018/2019 w
czerwcu.
W listopadzie 2015 r. w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej
Trójcy odby³o siê wrêczenie medali „Zas³u¿ony dla Tolerancji” przyznawanych przez Fundacjê Ekumeniczn¹ Tolerancja. Wyró¿nieni zostali ojciec
Ludwik Wiœniewski – dominikanin oraz pan Dariusz Cupia³ z Fundacji œw.
Cyryla i Metodego. Wœród laureatów by³ Ekumeniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Ojciec Ludwik powiedzia³ – Mam pewne opory w pos³ugiwaniu siê s³owem „tolerancja”. Kilka wieków temu Pawe³ W³odkowic na
soborze uczy³, ¿e tak¿e i poganie maj¹ prawo do wyznawania swojej
wiary (...). Dziœ wielokrotnie mówi siê o tym, ¿e ten jest tolerancyjny, kto nie
ma ¿adnych pogl¹dów, albo kto jest relatywist¹. Mówi siê bardzo czêsto, ¿e
cz³owiek niezdolny jest do poznania prawdy, a jeœli tak, to tolerancyjny
mo¿e byæ tylko poganin, ten, który nie ma ¿adnej wiary – mówi³ ojciec
Wiœniewski, dziêkuj¹c za nagrodê. Dalej w swoim wyst¹pieniu mówi³, ¿e
prawdziwa tolerancja oznacza szacunek dla ka¿dego cz³owieka i
wielki szacunek dla tego, co jest Bo¿ym darem w cz³owieku. Wspomnia³
swój pobyt w Rosji, gdzie spotyka³ siê z przedstawicielami Koœcio³a prawos³awnego. Mówi³em im: Wy jesteœcie potrzebni nam, tak jak my jesteœmy
potrzebni wam. Mamy mieæ nie tylko do siebie szacunek, ale mamy siê wzajemnie od siebie uczyæ prawdy i dobra (cytujê za Gazet¹ Wyborcz¹ z dnia
23.11.2015 r.).
Równie¿ w listopadzie 2015 r. EUTW w Warszawie odwiedzi³a delegacja z Chiñskiej Republiki Ludowej, pod przewodnictwem Zhu Yaoyina, wiceprezesa China National Committee on Aging (Chiñskiego Narodowego Komitetu ds. Osób Starszych) o czym ju¿ wspomniano na wstêpie omawiaj¹c genezê powstania uniwersytetów.
Komisja ta zrzesza 32. pañstwowe organizacje, których zadaniem jest
badanie i rozwijanie strategii odnoœnie ludzi starszych wiekiem. Na spotkaniu
omówiono idee naszego uniwersytetu i g³ówne jego za³o¿enia oraz przedstawiono multimedialnie program naszej dzia³alnoœci. Po wyst¹pieniu by³y pytania naszych goœci, których interesowa³ oficjalny status naszego uniwersytetu, sposób rekrutacji s³uchaczy, organizacja zajêæ i rodzaj finansowania. Na
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zakoñczenie wizyty wraz z goœæmi zwiedziliœmy Lutheraneum w podziemiach Koœcio³a œw. Trójcy na pl. Ma³achowskiego 1, gdzie odbywa³y siê zajêcia plenarne naszego uniwersytetu oraz wnêtrze koœcio³a Œw. Trójcy, o którym nasi goœcie otrzymali przygotowan¹ informacjê w jêzyku chiñskim.
Wraz z goœæmi zwiedziliœmy niektóre pomieszczenia, gdzie odbywa³y siê
æwiczenia na sali gimnastycznej oraz zajêcia plastyczne w czasie których
przewodnicz¹cy delegacji chiñskiej otrzyma³ w prezencie wykonan¹ ozdobê
choinkow¹.
W lutym 2016 r. wys³uchaliœmy II cz. wyk³adu ks. dr Doroteusza Sawickiego na temat: „Dzieje wypraw krzy¿owych ze szczególnym uwzglêdnieniem
ich wp³ywu na relacje miêdzykoœcielne”, w czasie którego odwiedzi³a nas redakcja telewizji TVP2. Retransmisja nagrania by³a wyemitowana w TVP2 w
marcu.
Wa¿nym wydarzeniem w 2018 r. w styczniu by³o spotkanie dwuosobowej delegacji z USA z Zarz¹dem EUTW. Naszymi goœæmi byli: Mary Streufert i Roger Willer, przedstawiciele biskupa luterañskiej parafii w Chicago, nale¿¹cej do Luterañskiego Koœcio³a w Ameryce, których w imieniu Zarz¹du
powita³ prof. Karol Karski i poinformowa³ pokrótce o strukturze Uniwersytetu,
dzia³aj¹cego pod patronatem ChAT oraz œcis³ej wspó³pracy z PRE, a tak¿e o
ofercie programowej, któr¹ opracowuje Rada Programowa EUTW, a jej cz³onkami s¹ równie¿ wyk³adowcy ChAT i przedstawiciele PRE. Goœcie zapoznali
siê równie¿ z piêcioletni¹ histori¹ naszego uniwersytetu. Byli oni zafascynowani dzia³alnoœci¹ naszego uniwersytetu, bogactwem jego oferty programowej
oraz realizowanych przez te dzia³ania celów. By³y równie¿ pytania o iloœæ s³uchaczy uniwersytetu, sposób ich rekrutacji, rodzaj finansowania i inne sprawy.
Nastêpnie goœcie przedstawili swoje funkcje przy parafii luterañskiej w Chicago. I tak Mary Streufert jest dyrektorem odpowiedzialnym za przestrzeganie
zasad sprawiedliwoœci wobec kobiet, natomiast Roger Willer zajmuje siê wypracowywaniem oficjalnego stanowiska Koœcio³a wobec ró¿nych problemów
teologicznych i spo³ecznych.
Ze wszystkich zajêæ plenarnych i grupowych najbardziej w praktyczny
sposób i na co dzieñ realizuje siê ekumeniczna idea uniwersytetu na sta³ych i
okolicznoœciowych spotkaniach integracyjnych z okazji œwi¹t bo¿onarodzeniowych i wielkanocnych oraz œwi¹t pañstwowych, a tak¿e na uroczystej inauguracji i zakoñczeniu roku akademickiego oraz podczas ekumenicznych wyjazdów studyjnych.
W ci¹gu tych szeœciu lat dzia³alnoœci EUTW odby³o siê 13 ekumenicznych wyjazdów studyjnych. Ju¿ w czasie podró¿y do celu wyjazdu w autokarach prowadzone s¹ prelekcje i dyskusje, a w drodze powrotnej ocena pobytu z
wymian¹ doœwiadczeñ i wra¿eñ. S¹ równie¿ i konkretne wnioski.
ARTYKU£Y
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Podczas tych wszystkich ekumenicznych wyjazdów studyjnych zwiedza siê
miejscowoœci, obiekty historyczne, muzea, architekturê, a przede wszystkim
obiekty tych parafii, które by³y celem wyjazdu co wzbogaca³o wiedzê, ale i przybli¿a³o nas do rozpoznawania problemów innych ludzi w innych rejonach Polski.

Podsumowanie
Z perspektywy 16. lat doœwiadczenia w dzia³alnoœci na rzecz osób starszych oraz za³o¿enia ekumenicznego uniwersytetu i jego szeœcioletniej dzia³alnoœci nale¿y podkreœliæ, ¿e w EUTW nie nast¹pi³o rozczarowanie ekumenizmem, a o wiele bardziej jego urealnienie. Ekumenizm jest w³aœciwie motorem naszych dzia³añ, a idea za³o¿ycielska si³¹ wewnêtrzn¹ tego typu
uniwersytetu, mimo, ¿e wówczas nie byliœmy do koñca œwiadomi wszystkich
aspektów ekumenicznych dzia³añ.
Ekumenizm w Polsce nie jest powszechnie znany, jest nie rozumiany, a
nawet Ÿle interpretowany. Zawsze by³ zadaniem mniejszoœci i nie zdo³a³ siê
przedrzeæ do ogólnospo³ecznej œwiadomoœci, poza informacjami mediów z
wielkich wydarzeñ lub uroczystoœci w koœcio³ach. St¹d seniorzy maj¹ wielk¹
wychowawcz¹ rolê do spe³nienia. Seniorzy czêsto przejmuj¹ rolê wychowawcze na miejsce zabieganych rodziców i w tym kontekœcie s³uchacze EUTW
mog¹ i powinni dziêki zdobytej wiedzy i doœwiadczeniu przekazaæ dzieciom,
wnukom, wszystko co niesie idea ekumenizmu, tolerancji i zrozumienia,
szczególnie tak dziœ nam potrzebnego. Bez wiedzy, kompetencji religijnej trudno jest kszta³towaæ, zmieniaæ i naprawiaæ rzeczywistoœæ. Dlatego Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku dostrzega potrzebê permanentnego kszta³cenia na wyk³adach i seminariach jak równie¿ praktycznego stosowania na spotkaniach integracyjnych i ekumenicznych wyjazdach studyjnych wartoœci
ekumenicznej idei.
Upowszechnianie idei ekumenizmu, które jest zawarte miêdzy innymi w
celach EUTW, to: Stosowanie na co dzieñ zasady „jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci” w jej ró¿nych koncepcjach, a to wzbogaca i utwierdza w zdrowej
to¿samoœci.
Pog³êbianie porozumienia, a nie podzia³ów, motywowaæ siê tym co ³¹czy,
a nie tym co dzieli, to prowadzi do niwelowania barier i naros³ych przez wieki
negatywnych stereotypów.
¯ywy ekumenizm uczy zgody, kultury dyskusji, pokory, lepszego zrozumienia innych a tak¿e samych siebie.
Si³¹ naszego uniwersytetu jest normalnoœæ. Nikt nikogo nie pyta, jakiego
jest wyznania. Nikt nikogo nie nawraca, nawet niewierz¹cy, b³¹dz¹cy, czy po-
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szukuj¹cy nie czuj¹ siê wykluczeni lub „innymi”, ale stanowimy rodzinê ekumeniczn¹.
Ta inicjatywa ekumeniczna, jedyna w Warszawie i w Polsce, a nawet w
Europie, to naprawdê udany projekt ekumeniczny i z pewnoœci¹ nie zakoñczony, ale jak ka¿dy projekt, aby móg³ dobrze funkcjonowaæ, rozwijaæ siê i byæ
potrzebnym, to musimy na bie¿¹co dokonywaæ weryfikacji oferty i za³o¿eñ ideowych, w perspektywie widzieæ zagro¿enia i potrzeby. I to czynimy, ale potrzebna jest wiêksza aktywizacja w zakresie ekumenii ze strony Koœcio³ów.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e utrzymuj¹cy siê stereotyp staroœci w spo³eczeñstwie jako okresu wy³¹czenia lub wykluczenia z powodu zachodz¹cych zmian
do koñca jest nieprawdziwy, a nawet krzywdz¹cy w obecnych warunkach, to
mia³o miejsce po transformacji ustrojowej. Dlatego istnieje potrzeba utrwalenia w œwiadomoœci spo³ecznej nowego obrazu staroœci jako silnie zró¿nicowanej wewnêtrznie coraz d³u¿ej trwaj¹cej fazy ¿ycia i z tym wi¹¿¹ce siê potrzeby. To zró¿nicowanie grup i przed³u¿enie ¿ycia poci¹ga za sob¹ odró¿nienie
„czwartego wieku”, czyli jeszcze póŸniejszej staroœci, wymagaj¹cej innych
warunków wsparcia i opieki.

LITERATURA
Statut EUTW, Regulamin zajêæ EUTW, Informator EUTW.
XXX LAT dzia³alnoœci Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny
Szwarc w Warszawie, Centrum Medyczne Kszta³cenia Podyplomowego, Warszawa 2005.
• „POKOLENIA”, Warszawski Miesiêcznik Seniorów, paŸdziernik
2018.
• Grzegorz Polak, Ruszy³ Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku, –
Senior. pl – periodyk, Warszawa, 24.10.2012.
• Micha³ Karski, Rusza Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku –
Strona Internetowa Polskiej Rady Ekumenicznej; Warszawa, paŸdziernik 2012.
• Kalendarz Ewangelicki 2008, „Wydawnictwo „Augustana”, BielskoBia³a, 2007.
• Kalendarz Ewangelicki 2009, „Wydawnictwo Augustana”, BielskoBia³a, 2008.
• Andrzej Klimczuk, Kierunki rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w
Polsce – e-mentor nr 4, paŸdziernik 2013.
• Piotr B³êdowski, Zofia Szweda-Lewandowska, Polityka wobec staroœci i starzenia siê w Polsce w latach 2015-2035, IPiSS, Warszawa, 2016.
•
•

ARTYKU£Y

57

HEIKKI HUTTUNEN

58

ARTYKU£Y

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE
WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW
EWANGELICKICH W EUROPIE
Bazylea, 13 – 18 wrzeœnia 2018
Przebieg obrad
Obrady tej Wspólnoty Koœcio³ów, zrzeszaj¹cej Koœcio³y tradycji luterañskiej, reformowanej, unijnej, metodystycznej i przedreformacyjnej, praktykuj¹cej wspólnotê kazalnicy i o³tarza, odbywa³y siê pod has³em: „Wyzwoleni – po³¹czeni – zaanga¿owani”. W obradach uczestniczy³o 96 delegatów Koœcio³ów
cz³onkowskich sponad 30 krajów europejskich oraz 52 doradców i goœci. Podczas obrad przyjêto £otewski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski za Granic¹. To
108 Koœció³, który podpisa³ Konkordiê leuenbersk¹ i 94 Koœció³ cz³onkowski
(liczba sygnatariuszy i cz³onków ró¿ni siê, gdy¿ w miêdzyczasie w kilku krajach dosz³o do organizacyjnego po³¹czenia dwóch lub nawet kilku Koœcio³ów).
Z Polski w obradach uczestniczyli: bp Jerzy Samiec, ks. Marcin Brzóska
i dr Iwona Baraniec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. Micha³
Koktysz z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego.
Ustêpuj¹cy sekretarz generalny biskup Michael Bünker, podkreœli³ w
swoim sprawozdaniu bardzo wyraŸnie znaczenie pokoju, demokracji i praw
ludzkich jako podstawowych wartoœci, które podzielaj¹ wspólnie Koœcio³y
ewangelickie w Europie1 .
Wa¿nym punktem porz¹dku obrad by³a prezentacja czterech dokumentów
studyjnych, których opracowanie zleci³o poprzednie Zgromadzenie Ogólne we
1

Tekst tego wyst¹pienia zamieszczamy w dziale „Artyku³y”.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

59

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH W EUROPIE

Florencji w 2012 roku. Odpowiednie komisje przedstawi³y obecnemu Zgromadzeniu Ogólnemu do dyskusji przygotowane teksty. Po szczegó³owych dyskusjach w grupach roboczych wszystkie dokumenty studyjne zosta³y przez plenum przyjête.
Pierwsze studium, które podjê³o temat „Wspólnoty koœcielnej”, przedstawia ocenê modelu jednoœci ekumenicznej bêd¹cego podstaw¹ WKEE jako
jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci2 .
Drugie studium zajê³o siê kwesti¹ kszta³cenia przysz³ych duchownych.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na znaczenie procesów edukacyjnych w Koœcio³ach.
Trzecie studium by³o poœwiêcone pluralizmowi religijnemu. Prezentuj¹c
ten dokument podkreœlono aktualnoœæ tej tematyki wobec silnie zmieniaj¹cego
siê kontekstu religijnego i spo³eczno-kulturalnego w Europie, zw³aszcza w
zwi¹zku z rosn¹c¹ obecnoœci¹ islamu w europejskim ¿yciu publicznym. Poniewa¿ sytuacja w poszczególnych krajach Europy jest bardzo ró¿na, przeto najpierw zwrócono uwagê na najbardziej charakterystyczne ró¿nice. Poza tym
podjêto te¿ próbê sformu³owania stanowiska religijno-teologicznego wobec
kwestii stosunku chrzeœcijañstwa do innych religii. Odnoœnie do praktycznych
konsekwencji studium opowiedzia³o siê za podjêciem i wspieraniem dialogu z
przedstawicielami innych pogl¹dów.
Czwarte studium zatytu³owano „Teologia diaspory”. Podczas jego prezentacji zwrócono uwagê, ¿e dla wielu Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE podstawowym doœwiadczeniem jest bycie spo³eczn¹ mniejszoœci¹. Tote¿ myœl¹c
przysz³oœciowo nasuwa siê teologiczne pytanie, jak ukszta³towaæ perspektywicznie ¿ycie koœcielne w diasporze i jakie specyficzne zadanie by³oby do
wykonania w spo³eczeñstwie przez Koœcio³y mniejszoœciowe.
Jednym z punktów kulminacyjnych Zgromadzenia Ogólnego by³ raport
prezydenta Koœcio³a Ewangelickiego Palatynatu, Christiana Schada na temat
serii konsultacji miêdzy WKEE a Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan dotycz¹cych kwestii rozumienia Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej. Schad sta³ na
czele ewangelickich uczestników konsultacji, które odbywa³y siê w larach 2013
– 2017. Cz³onkowie powo³anej komisji mieli wyjaœniæ, czy dialog dotycz¹cy
zagadnieñ z zakresu eklezjologii miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE mo¿e liczyæ na sukces. Komisja przed³o¿y³a
obszerny raport koñcowy, który zaleca obu stronom podjêcie oficjalnych rozmów doktrynalnych.
2
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Na podstawie przedstawionych w raporcie koñcowym ustaleñ teologicznych i metodologicznych, WKEE i Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan
postanowi³y podj¹æ oficjalny dialog poœwiêcony zagadnieniom Koœcio³a i
wspólnoty koœcielnej. Taka deklaracja zosta³ podpisana w ramach uroczystego
nabo¿eñstwa w katedrze bazylejskiej prze prezydenta WKEE, dr. Gottfrieda
Lochera i prezydenta Papieskiej Rady kardyna³a Kurta Kocha. Akt ten stanowi
pewne ekumeniczne novum w tym sensie, ¿e Koœció³ katolicki po raz pierwszy
wszed³ w dialog z Koœcio³ami ewangelickimi, które – w przeciwieñstwie na
przyk³ad do Œwiatowej Federacji Luterañskiej – nie maj¹ jednolitej podstawy
wyznaniowej. Tak wiêc prowadzone od dziesiêcioleci rozmowy dwustronne
uzyska³y w ten sposób rozszerzenie wielostronne.
Zgromadzenie Ogólne wybra³o now¹ 13-osobow¹ Radê, jednym z jej
cz³onków zosta³ duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce –
ks. Marcin Brzóska. Wybrano te¿ nowe Prezydium w sk³adzie: dr Gottfried
Locher (Koœció³ Reformowany Szwajcarii), prof. dr Miriam Rose (Koœció³
Ewangelicki Niemiec Œrodkowych) i ks. dr John Bradbury (Zjednoczony Koœció³ Reformowany w Wielkiej Brytanii). Sekretarzem generalnym zosta³ –
jako nastêpca biskupa dr. Michaela Bünkera – ks. dr Mario Fischer. Uchwalono, ¿e odt¹d sta³¹ siedzib¹ w³adz zwierzchnich WKEE bêdzie Wiedeñ.
Z okazji setnej rocznicy zakoñczenia pierwszej wojny œwiatowej delegaci
uchwalili wspólny apel pokojowy, zatytu³owany „Wspólnie dla Europy”. Tekst
ten zawiera samokrytyczne spojrzenie w przesz³oœæ, jego celem jest wyci¹gniêcie wniosków co do przysz³oœci Europy. Szczególne znaczenie tego tekstu
polega na tym, ¿e mimo zró¿nicowanej oceny w poszczególnych krajach wydarzeñ zwi¹zanych z pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, mo¿liwe by³o przyjêcie
wspólnego oœwiadczenia.
Ponadto postanowiono przyj¹æ ponownie deklaracjê Zgromadzenia Ogólnego solidaryzuj¹c¹ siê z Koœcio³ami w Syrii i Iraku. Inspiracj¹ by³y tutaj s³owa pozdrowienia i raport sekretarza generalnego Federacji Koœcio³ów Ewangelickich na Bliskim Wschodzie, Rosangeli Jarjour, która poinformowa³a o tragicznej sytuacji w regionie bliskowschodnim.
Odnoœnie do przysz³ej pracy wymieniæ trzeba szczególnie trzy projekty:
1. Zgromadzenie Ogólne zwróci³o siê do Rady o uruchomienie procesu
studyjnego poœwiêconego zagadnieniom praktyki i teologii Wieczerzy Pañskiej,
z tym, ¿e punktem wyjœcia rozwa¿añ powinny byæ doœwiadczenia wynikaj¹ce
z koœcielnej praktyki. Na dalszym planie tej inicjatywy znajduje siê kwestia,
jak Koœcio³y ewangelickie ze swoj¹ samoœwiadomoœci¹ bycia Koœcio³ami zapraszaj¹cymi s¹ w stanie odnaleŸæ siê w wielokulturowym i wieloreligijnym
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œwiecie oraz jakie konsekwencje mog¹ wynikn¹æ ze zmiany stosunków spo³ecznych dla praktyki zapraszania do Wieczerzy Pañskiej.
2. Dalszy projekt studyjny dotyczy sposobu podejœcia do ró¿nic etycznych
miêdzy Koœcio³ami i ich wp³ywu na kszta³t wspólnoty koœcielnej. Jakie ró¿nice
s¹ tu dopuszczalne i jakie jest tego uzasadnienie? Jakie ró¿nice mog³yby zagroziæ wspólnocie koœcielnej? Studium to winno te¿ uwzglêdniæ skutki konfliktów
etycznych dla stosunków WKEE z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi.
3. W zwi¹zku ze wzrastaj¹cym populizmem i nacjonalizmem w Europie
nale¿y skupiæ uwagê na zagadnieniu rozumienia i wspierania demokracji. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE na podstawie swojego samozrozumienia jako jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci pragn¹ swoje rozumienie demokracji ponownie przemyœleæ i pog³êbiæ w perspektywie ewangelickiej.
Pod has³em „Byæ wspólnie Koœcio³em” Zgromadzenie Ogólne sformu³owa³o trzy wielkie cele perspektywiczne, którymi w najbli¿szych latach ma siê
kierowaæ WKEE.
Po pierwsze, Koœcio³y ewangelickie chc¹ pog³êbiæ swoj¹ wspólnotê koœcieln¹, po drugie – zamierzaj¹ wspieraæ jednoœæ Koœcio³a i po trzecie –
pragn¹ s³u¿yæ spo³eczeñstwu. Ustalono katalog zadañ, którymi Koœcio³y pragn¹
siê zaj¹æ w najbli¿szych latach. Na przyk³ad ma byæ opracowana karta wspólnoty koœcielnej, która postara siê ustaliæ, jakie konsekwencje wynikaj¹ z dotychczas osi¹gniêtej wspólnoty dla wspó³¿ycia Koœcio³ów w nabo¿eñstwie, teologii i diakonii. Dalsze zobowi¹zania dotycz¹ zacieœnienia wspó³pracy w zakresie edukacji oraz wyeksponowania wspólnoty ambony i o³tarza, a tak¿e
uznania urzêdów przez Koœcio³y cz³onkowskie.
Pog³êbienie wspólnoty koœcielnej nie odnosi siê tylko do kontekstu protestantyzmu, lecz obejmuje tak¿e szeroko pojêt¹ s³u¿bê na rzecz ekumenii, jej
celem ostatecznym jest wspieranie jednoœci ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Dotyczy to kontynuowania dialogu WKEE z Koœcio³ami anglikañskimi
w Europie, jak te¿ wspomnianego podjêcia oficjalnego dialogu z Papiesk¹ Rad¹
ds. Jednoœci Chrzeœcijan na temat Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej.
Ponadto dla Koœcio³ów zrzeszonych we WKEE wa¿ne jest przejêcie odpowiedzialnoœci za stosunki spo³eczne w Europie oraz wyra¿anie wspólnego
g³osu protestantyzmu w europejskim ¿yciu publicznym.
Po przedstawieniu i przyjêciu raportu koñcowego Zgromadzenie Ogólne
zakoñczy³o siê nabo¿eñstwem koñcowym i uroczystym wprowadzeniem nowej
Rady w katedrze bazylejskiej.
K.K.
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Wspólnota Koœcielna
O tekœcie
1)
W obu ostatnich dziesiêcioleciach centralna dla Konkordii leuenberskiej (KL) myœl o wspólnocie koœcielnej stawa³a siê coraz bardziej widoczna. Zainteresowanie tym, by wyjaœniæ i pog³êbiæ rozumienie tego, co jest prze¿ywane i urzeczywistniane jako wspólnota koœcielna, zauwa¿alnie wzros³o.
Wspólnota, do której poczuwaj¹ siê Koœcio³y cz³onkowskie Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (WKEE) i w której postrzegaj¹ siê jako Koœció³,
inspiruje do rosn¹cej wspólnoœci realizacji ¿ycia koœcielnego oraz œwiadectwa i
s³u¿by w œwiecie. Uznaj¹c siê wzajemnie za Koœció³ i deklaruj¹c wspólnotê
koœcieln¹, Koœcio³y cz³onkowskie WKEE zobowi¹za³y siê usun¹æ wszelkie
przeszkody, które mog³yby zaciemniaæ œwiadectwo czynem o jednoœci Koœcio³a danej przez Chrystusa. Za pytaniem o formy dalszego kszta³towania wspólnoty koœcielnej posz³a te¿ potrzeba objaœnienia i uœwiadomienia sobie rozumienia jednoœci, któr¹ Koœcio³y cz³onkowskie czu³y coraz wyraŸniej na drodze od
Belfastu (2001) do Budapesztu (2006) i dalej do Florencji (2012).
2)
Chodzi tu o dwa wyzwania. Pierwsze pochodzi ze œwiatowego ruchu ekumenicznego. Inne Koœcio³y pytaj¹ zawsze, co ekumenicznie oznacza
wspólnota koœcielna i jak kszta³tuje siê ona w Koœcio³ach cz³onkowskich
WKEE. Maj¹ wra¿enie, ¿e myœl o jednoœci jest tylko w ograniczonym stopniu
u¿yteczna dla modelu ekumenicznego, który bazuje raczej na ró¿norodnoœci a
nie jednoœci Koœcio³ów i ma tendencjê raczej do stabilizowania status quo.
Drugie wyzwanie pochodzi z krêgu samych Koœcio³ów cz³onkowskich. Koœcio³y ewangelickie w Europie uzna³y, ¿e musz¹ bli¿ej wspó³pracowaæ, jeœli maj¹
byæ s³yszalne ze swoim œwiadectwem w szeroko rozumianym spo³eczeñstwie.
W obecnej sytuacji przemian politycznych i spo³ecznych istniej¹ca pomiêdzy
Koœcio³ami WKEE wspólnota nie mo¿e siê ograniczaæ do tego, co dla niej centralne – wspólnoty nabo¿eñstwa w zwiastowaniu i Sakramencie oraz ci¹g³ych
procesów studyjnych. Trzeba by³o rozpoznaæ nowe pola pracy oraz rozwin¹æ
jakoœciowo powi¹zania i rozwi¹zania organizacyjne.
3)
Oba te wyzwania sk³oni³y Radê WKEE i VII Zgromadzenie Ogólne we Florencji (2012) do tego, by uczyniæ wspólnotê koœcieln¹ tematem procesu studyjnego. Mia³ on „szczególnie wskazaæ na pozytywny potencja³ i dostrzegalnoœæ wspólnoty koœcielnej” oraz „uwzglêdniaæ teologiczne wyjaœnienie
mocy wi¹¿¹cej oraz prawne implikacje wspólnoty koœcielnej”. Nastêpuj¹cy
tekst stanowi wynik tego procesu studyjnego.
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1. Bilans: Wspólnota koœcielna
jako doœwiadczenie jednoœci Koœcio³a
1.1 Wspólnota koœcielna
w perspektywie Konkordii leuenberskiej (1973)
4)
Wraz z Konkordi¹ leuenbersk¹ „wspólnota koœcielna” sta³a siê
podstawowym pojêciem eklezjologicznego i ekumenicznego samorozumienia
Koœcio³ów ewangelickich w Europie.
5)
Akceptuj¹ce Konkordiê Koœcio³y ewangelickie ró¿nych nurtów
konfesyjnych ustali³y ”w wyniku dyskusji doktrynalnych (…), ¿e ³¹czy je
wspólne rozumienie Ewangelii” (KL 1). To sprawia, ¿e „mog¹ one og³osiæ i
urzeczywistniaæ wspólnotê koœcieln¹” (tam¿e).
6)
Konkordia kieruje siê tutaj wymienionymi w Confessio Augustana
(CA) VII kryteriami jednoœci Koœcio³a. Zgoda co do rozumienia Ewangelii i
zgodne wyjaœnienie tego, co Koœcio³y mog¹ wspólnie powiedzieæ o Chrzcie i
Wieczerzy Pañskiej, tworz¹ za³o¿enia do „wspó³uczestnictwa w S³owie i Sakramencie” (KL 29). Ró¿norodnoœæ form liturgicznych i eklezjalnych nie stoi
na drodze do jednoœci, jeœli ta ró¿norodnoœæ mo¿e siê oprzeæ na wspólnym rozumieniu Ewangelii.
7)
Og³oszenie wspólnoty koœcielnej w zgodzie z Konkordi¹ sk³ada siê
z nastêpuj¹cych elementów:
„a)
[Koœcio³y] ³¹czy wspólne rozumienie Ewangelii, jak to zosta³o
wyra¿one w czêœci II i III;
b)
zgodnie z tym, co powiedziano w czêœci III, potêpienia doktrynalne zawarte w pismach wyznaniowych nie znajduj¹ zastosowania we wspó³czesnym stanowisku doktrynalnym Koœcio³ów uznaj¹cych tê Konkordiê;
c)
s³u¿¹ sobie wzajemnie wspólnot¹ Sto³u Pañskiego i kazalnicy, a to
obejmuje tak¿e wzajemne uznawanie ordynacji oraz wspó³us³ugiwanie duchownych;
d)
tymi s³owami zostaje og³oszona wspólnota koœcielna, a uniemo¿liwiaj¹ce j¹ od XVI stulecia podzia³y – zniesione. Zainteresowane Koœcio³y s¹
przekonane, ¿e wspólnie stanowi¹ cz¹stkê jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa,
i ¿e Pan kieruje je i zobowi¹zuje do wspólnej s³u¿by” (KL 31-34).
Prócz tego uznanie urzêdów opiera siê na wspólnym rozumieniu S³owa i
Sakramentu oraz z niego wynika.
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8)
Wraz z og³oszeniem wspólnoty koœcielnej powstaje zadanie urzeczywistnienia jej. To ma miejsce „w ¿yciu Koœcio³ów i zborów”: „Wierz¹c w
jednocz¹c¹ moc Ducha Œwiêtego, sk³adaj¹ one razem œwiadectwo i sprawiaj¹
s³u¿bê, staraj¹c siê pog³êbiaæ i wzmacniaæ odnalezion¹ wspólnotê” (KL 35).
Przez to wspólne œwiadectwo Ewangelii i wynikaj¹ca z niej wspólna s³u¿ba
staj¹ siê decyduj¹cymi cechami prze¿ywanej wspólnoty koœcielnej.
9)
Ponadto decyduj¹cym dla Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE elementem prze¿ywanej wspólnoty koœcielnej jest kontynuacja pracy teologicznej w formie rozmów doktrynalnych (oraz wspólnych projektów teologicznych,
etycznych i liturgicznych). Mówi o tym KL 38: „Wspólne rozumienie Ewangelii, na którym opiera siê wspólnota koœcielna, nale¿y dalej pog³êbiaæ, sprawdzaæ w œwietle œwiadectwa Pisma Œwiêtego i nieustannie aktualizowaæ”.
10)
Praktyczna wspólnota koœcielna ma konsekwencje organizacyjne i
prawno-koœcielne. Jednak Konkordia tylko na nie wskazuje i zaleca ostro¿noœæ
(por. KL 42-45).
11)
Prze¿ywana wspólnota koœcielna patrzy poza siebie; uczestnicz¹ce w niej Koœcio³y „czyni¹ to w poczuciu swojej odpowiedzialnoœci za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich” (KL
46) i maj¹ nadziejê, „¿e wspólnota koœcielna zainspiruje nowe spotkania i
wspó³pracê z Koœcio³ami innych wyznañ” (KL 49).

1.2 Koœció³ Jezusa Chrystusa (1994)
12)
Wraz ze studium Koœció³ Jezusa Chrystusa (KJC) Zgromadzenie
Ogólne Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów w Wiedniu w 1994 roku wy³o¿y³o
podstawy ewangelickiego rozumienia Koœcio³a oraz objaœni³o zasady eklezjologiczne, którymi maj¹ siê kierowaæ Koœcio³y-sygnatariusze w dialogu ekumenicznym.
13)
Studium rozró¿nia pomiêdzy fundamentem, kszta³tem i przeznaczeniem Koœcio³a: „Fundamentem Koœcio³a jest dzia³anie Boga na rzecz zbawienia ludzi w Jezusie Chrystusie. Podmiotem tego fundamentalnego wydarzenia jest sam Bóg, Koœció³ jest zatem przedmiotem wiary. Poniewa¿ Koœció³ jest wspólnot¹ wierz¹cych, dlatego jego kszta³t przyjmuje historycznie
ró¿ne formy. Koœció³ (liczba pojedyncza) jako przedmiot wiary jest w sposób ukryty obecny w Koœcio³ach (liczba mnoga) ukszta³towanych w zró¿nicoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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wany sposób. Przeznaczeniem Koœcio³a jest jego misja wobec ca³ej ludzkoœci
– g³oszenie s³owem i czynem Ewangelii o nadejœciu Królestwa Bo¿ego”
(KJC, wstêp, 4).
14)
Wydarzeniem, które powoduje, ¿e Koœció³ jest Koœcio³em i wyprzedza wszelkie ludzkie dzia³ania i reakcje, jest usprawiedliwiaj¹ce, uwalniaj¹ce dzia³anie Boga, które przyrzeczone jest w zwiastowaniu Ewangelii, a realizuje siê w sakramentach. Jako œwiadek Ewangelii w œwiecie, Koœció³ jest
powo³any, by by³ „instrumentem Boga, s³u¿¹cym urzeczywistnieniu Jego powszechnej woli zbawczej” (KJC I.3.2). W tej funkcji nie mo¿e wchodziæ na
miejsce Jezusa Chrystusa: „Przeznaczenie to spe³nia wówczas, gdy pozostaje
w Chrystusie, który jest jedynym, nieomylnym instrumentem zbawienia” (KJC
I. 3.2).
15)
Jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³ istnieje w Koœcio³ach widzialnych – tam, gdzie S³owo bywa czysto zwiastowane i sakramenty
w³aœciwie sprawowane. Do tego nale¿y te¿ konstytutywny dla Koœcio³a urz¹d z
mocy ordynacji (KJC I.2.5.1.2). Tam, gdzie S³owo bywa czysto zwiastowane i
sakramenty w³aœciwie sprawowane, Koœcio³y rozpoznaj¹ w sobie nawzajem
Koœció³ Jezusa Chrystusa i nie mog¹ sobie odmówiæ statusu Koœcio³a. W tym
rozumieniu, zró¿nicowanie Koœcio³ów jest bogactwem.
16)
Ze zgody co do rozumienia Ewangelii oraz zgodnego z ustanowieniem sprawowania sakramentów wynika, z punktu widzenia Konkordii, og³oszenie wspólnoty koœcielnej. Urzeczywistnienie wspólnoty koœcielnej nie jest
jednak ograniczone do jednego, centralnie ustrukturyzowanego modelu jednoœci. Za³o¿eniu jednoœci, któr¹ od zawsze mo¿na prze¿ywaæ jako dar Boga dla
Koœcio³ów, próbuj¹ te Koœcio³y odpowiadaæ, ¿e wsplnie rozumiej¹ siê jako niesione przez ³askê Bo¿¹ i w³aœnie w ten sposób i wci¹¿ na nowo szukaj¹ wspólnego rozumienia Ewangelii. (por. KL 38). Staj¹ siê jednoœci¹ przez to, ¿e Chrystus w nich i poœród nich uzyskuje kszta³t i sam mo¿e byæ czynnie kszta³tuj¹cym.
17)
Konkordia leuenberska jest deklaracj¹ wyros³ych z Reformacji
Koœcio³ów w Europie. Sta³a siê ona wzorcowym modelem og³aszania i realizowania wspólnoty koœcielnej w innych regionach œwiata (por. KJC III.3.1). Niektóre tamtejsze Koœcio³y poczyni³y porównywalne z Konkordi¹ ustalenia, jak
luterañskie, reformowane i unijne Koœcio³y w USA w 1998 roku wraz z og³oszeniem Formu³y zgodnoœci czy luterañskie i reformowane Koœcio³y na Bliskim Wschodzie w 2006 roku w Deklaracji Ammañskiej.

66

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

BAZYLEA, 13 – 18 WRZEŒNIA 2018

1.3 Urzeczywistniona i praktyczna wspólnota koœcielna
18)
Historia Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów, od 2003 r. Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie, jest histori¹ wspólnego wzrostu jej
ponad 100 Koœcio³ów cz³onkowskich. Wspólnota koœcielna by³a i jest doœwiadczana jako wspólnota nabo¿eñstwa (3.1), nauczania (3.2), wspólnota kszta³towania siê (3.3) i w tym te¿ wspólnota œwiadectwa i s³u¿by w dzisiejszej Europie (3.4).

1.3.1 Wspólnotê koœcieln¹ doœwiadczano i doœwiadcza siê w WKEE
jako wspólnotê nabo¿eñstwa:
19)
Wspólnota koœcielna wyrasta ze spotkania œwiadectwa Ewangelii i
cz³owieka. Dlatego najpe³niej wyra¿a siê ona we wspólnie sprawowanym nabo¿eñstwie. W WKEE luteranie, reformowani, metodyœci i unijni ³¹cz¹ siê w
nabo¿eñstwie, maj¹ wspólnotê Sto³u Pañskiego, ich duchowni mog¹ wymieniaæ
siê na kazalnicy. WKEE jako wspólnota pojednana w Chrystusie ¿yje wspólnot¹ kazalnicy i Sto³u Pañskiego.
20)
Do wspólnoty kazalnicy i Sto³u Pañskiego nale¿y te¿ dba³oœæ i promocja wspólnego ¿ycia liturgicznego i wspólnego zasobu œpiewnikowego. W
poprzednich latach zrealizowano w tym zakresie wiele projektów: wprowadzenie Niedzieli Leuenberskiej, opracowanie materia³ów liturgicznych do wspólnego u¿ytku, przygotowanie i wprowadzenie œpiewnika WKEE Colours of Grace (2007), stworzenie sieci powi¹zañ w pracy liturgicznej przez ciesz¹cy siê
popularnoœci¹ portal internetowy oraz przez konsultacje liturgiczne.

1.3.2 Wspólnotê koœcieln¹ doœwiadczano i doœwiadcza siê w WKEE
jako wspólnotê nauczania:
21)
Wspólnota koœcielna pog³êbia siê we wspólnym uczeniu i nauczaniu. Konkordia leuenberska zobowi¹za³a sygnatariuszy do dalszej pracy teologicznej – ogólnie, do pog³êbienia, sprawdzania i aktualizowania wspólnego rozumienia Ewangelii w œwietle œwiadectwa Pisma Œwiêtego (por. KL 38), a
zw³aszcza w procesach studyjnych czy te¿ pracy nad ró¿nicami doktrynalnymi
„wystêpuj¹cymi w obrêbie samych Koœcio³ów i miêdzy nimi, pozbawionymi
charakteru dziel¹cego” (KL 39).
22)
Rozmowy doktrynalne wp³ynê³y znacz¹co na drogê i kszta³t
wspólnoty koœcielnej. Okreœlaj¹ one rytm pracy pomiêdzy Zgromadzeniami
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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Ogólnymi. Ich wyniki, które opracowuj¹ autoryzowane do tego grupy projektowe i robocze, s¹ przedstawiane Koœcio³om do zaopiniowania przed ostatecznymi decyzjami podejmowanymi w ramach Zgromadzenia Ogólnego. Ich g³osy
wp³ywaj¹ na kszta³t ostateczny tekstu, co pozwala osi¹gn¹æ wysoki stopieñ
zaanga¿owania oraz szerok¹ recepcjê.
23)
W dotychczasowych rozmowach doktrynalnych opracowano, z
jednej strony, tematy wymienione jako materia³ do dalszej pracy w KL 39: doktryna o dwóch pañstwach a doktryna o panowaniu Chrystusa (1975-1981), nauka o Chrzcie i Wieczerzy Pañskiej (1981-1987), pos³ugiwanie (urz¹d) duchownego i ordynacja (1976-1987, 2006-2012 explicite w³¹czaj¹c w to episkopé),
Prawo i Ewangelia (1994-2001), Pismo Œwiête i wyznanie wiary (2006-2012).
Z drugiej strony powsta³y te¿ studia, których opracowanie wynika³o z drogi
wiod¹cej do wspólnoty koœcielnej; chodzi tu o studium Koœció³ Jezusa Chrystusa (1987-1994) oraz bazuj¹ce na nim takie studia, jak Koœció³ i Izrael
(1994-2001), Kszta³t i profil Koœcio³ów protestanckich w zmieniaj¹cej siê Europie (2001-2006) i Ewangelizowanie – perspektywy ewangelickie dla Koœcio³ów
w Europie (2001-2006). Te i wiele innych projektów teologicznych, jak na przyk³ad studium Chrzeœcijañskie œwiadectwo o wolnoœci (1987-1994) ukazuj¹ znaczenie pracy teologicznej dla zintensyfikowania ¿ywej wspólnoty koœcielnej i
zwi¹zanych z tym procesów studyjnych.

1.3.3 Wspólnotê koœcieln¹ doœwiadczano i doœwiadcza siê w WKEE
jako wspólnotê nabierania kszta³tu:
24)
Wspólnota koœcielna musi zdaæ siê na spolegliwe formy komunikacji i organizacji. W latach dziewiêædziesi¹tych sta³o siê jasne, ¿e z pocz¹tku
intencjonalna organizacyjna s³aboœæ Wspólnoty Leuenberskiej prowadzi do problemów, dla których trzeba by³o znaleŸæ adekwatne rozwi¹zanie. Poza procesami studyjnymi trzeba by³o okreœliæ pola do pracy, które pozwoli³yby na silniejsz¹ instytucjonalizacjê. Ta znów powinna s³u¿yæ kszta³towaniu siê wspólnoty w nabo¿eñstwie, nauczaniu, œwiadectwie i s³u¿bie.
25)
Celowi „rozwiniêcia formy prawnej i strukturalnej WKEE” oraz
„zwiêkszenia przejrzystoœci i wydajnoœci procesów decyzyjnych” pos³u¿y³a
seria œrodków, zainicjowanych przez Zgromadzenie Ogólne w Budapeszcie
(2006 – por. raport koñcowy Wolnoœæ ³¹czy, rozdz. 4), a które zosta³y zrealizowane w ramach przygotowañ i póŸniej kolejnego Zgromadzenia Ogólnego we
Florencji (2012). Wprowadzono jasne regu³y przysy³ania i udzielania mandatów
delegatom oraz wi¹¿¹c¹ formê zaanga¿owania Koœcio³ów. W Budapeszcie
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uchwalono statut, przez który Wspólnota uzyska³a status samodzielnego podmiotu prawnego. Komitet Wykonawczy przekszta³cono w Radê (2006), której
trzyosobowe Prezydium stanowi przedstawicielstwo WKEE na zewn¹trz.
26)
Powo³ano gremia doradcze, które wspieraj¹ Radê swoimi kompetencjami oraz przygotowuj¹ stanowiska w bie¿¹cych kwestiach: kr¹g ekspercki
w zakresie etyki (od 2007) oraz kr¹g ekspercki w zakresie ekumenizmu (od
2009). Od 2007 roku w pracê WKEE anga¿owani s¹ coraz intensywniej przedstawiciele m³odszego pokolenia.
27)
Od samego pocz¹tku szczególnie odpowiedzialne za œwiadectwo i
s³u¿bê by³y grupy regionalne, które wzorcowo rozwija³y regionaln¹ wspólnotê i
komunikacjê miêdzykoœcieln¹. Ze wspó³pracy teologicznej, spo³eczno-etycznej
i diakonijnej wykszta³ci³y siê ponadnarodowe fora i formy konsultacji, które
okaza³y siê wa¿nymi oœrodkami krystalizacji wspólnego wzrostu i intensyfikacji wspólnoty koœcielnej w niektórych regionach Europy.
28)
Przez dokument Kszta³cenie do pe³nienia urzêdu z mocy ordynacji
we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (2012) Koœcio³y cz³onkowskie WKEE przedstawi³y swoje wspólne rozumienie dobrego wykszta³cenia
teologicznego oraz stworzy³y wspóln¹ koncepcjê kszta³cenia, któr¹ mog¹ kierowaæ siê Koœcio³y, wydzia³y teologiczne i seminaria, aby u³atwiæ wymianê duchownych a przez to pog³êbiæ i umocniæ wspólnotê koœcieln¹.

1.3.4 Wspólnotê koœcieln¹ doœwiadczano i doœwiadcza siê w WKEE
jako wspólnotê œwiadectwa i s³u¿by w dzisiejszej Europie:
29)
Najwa¿niejsze dla Konkordii jest jednomyœlne œwiadectwo Ewangelii. Z niego wynika uwolnienie i zobowi¹zanie Koœcio³ów do s³u¿by, która,
bêd¹c „s³u¿b¹ mi³oœci, kieruje siê ku cz³owiekowi i d¹¿y do usuniêcia przyczyn
jego niedoli. Zaanga¿owanie po stronie sprawiedliwoœci i pokoju w œwiecie
wymaga, aby Koœcio³y w coraz wiêkszym stopniu przyjmowa³y na siebie
wspó³odpowiedzialnoœæ” (por. KL 36) A¿ do upadku ¯elaznej Kurtyny Leuenberska Wspólnota Koœcio³ów, jak siê wtedy nazywa³a, by³a odbierana jako
wspólnota, gdzie systemowe ró¿nice w podzielonej Europie traci³y swoje znaczenie, ale która wprowadza³a braterstwo w Ewangelii ponad granicami i podzia³ami.
30)
W latach dziewiêædziesi¹tych coraz wyraŸniejszy sta³ siê ogólnoeuropejski wymiar i zadanie, by staæ siê widocznymi na poziomie Europy.
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Otwieraj¹ce siê po przezwyciê¿eniu podzia³ów w Europie polityczne i spo³eczne pola dzia³ania uczyni³y z Europy centralny temat rozwa¿añ. Europejskie
Zgromadzenie Ewangelickie w Budapeszcie (1992) apelowa³o do Koœcio³ów
ewangelickich w Europie, by „przyjê³y do wiadomoœci wspóln¹ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ Europy” i patrzy³o przy tym przede wszystkim na LWK.
Wytyczaj¹cym program by³ postulat Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie
(2001), nawo³uj¹cy, „by g³os europejskich Koœcio³ów ewangelickich by³ lepiej
s³yszalny”. Ten postulat okreœli³ odt¹d agendê LWK.
31)
WKEE wypowiada³a siê w ostatnich latach nieustannie na temat
rozwoju sytuacji w Europie i jej problemów, jak w stanowisku Wyjœæ naprzeciw
kryzysowi z okazji szczytu Unii Europejskiej w Brukseli (2011), w wypowiedzi Zgromadzenia Ogólnego (2012) na temat powa¿nych problemów wynikaj¹cych z kryzysu finansowego, gospodarczego i zwi¹zanego z zad³u¿eniem pañstw,
w deklaracji o wyborach europejskich (2014), w deklaracji o kryzysie uchodŸczym Dajcie schronienie i witajcie uchodŸców (2015), w deklaracji na szeœædziesiêciolecie Traktatów Rzymskich (2017). Koœcio³y cz³onkowskie WKEE œwiadomie wypowiada³y siê na tematy spo³eczno-etyczne, które porusza³y Europê, na
przyk³ad w pomocach orientacyjnych o dzia³aniach skracaj¹cych ¿ycie i opiece
nad umieraj¹cymi ¯ycie ma swój czas (2011) czy o problemach etycznych medycyny reprodukcyjnej Nim ukszta³towa³em ciê w ³onie matki (2017).
32)
W roku 2009 WKEE nawi¹za³a wspó³pracê ze Wspólnot¹ Ewangelickich Dzie³ Diasporalnych w Europie (AGDE), która stanowi platformê do
koordynacji wspólnych akcji pomocowych. Partnerstwa, niektóre d³ugoletnie,
wiedza wyp³ywaj¹ca z doœwiadczenia z dzie³ami pomocowymi i przywi¹zanie
donatorów do spraw zwi¹zanych z budow¹ wspólnot, kszta³ceniem i diakoni¹
s¹ kapita³em nie do przecenienia i podstaw¹ dla potencjalnego rozszerzenia
agendy WKEE o wspieranie koœcielnej solidarnoœci, przez co charakter wspólnoty obok œwiadectwa wzmocni te¿ element s³u¿by.

1.4 Wspólnota koœcielna i ekumenia
33)
Zobowi¹zanie do ekumenii jest nierozerwalnie zwi¹zane ze
wspólnot¹ koœcieln¹. Zaanga¿owane w Konkordiê Koœcio³y deklaruj¹c i urzeczywistniaj¹c wspólnotê miêdzy sob¹, „czyni¹ to w poczuciu odpowiedzialnoœci za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Ustanowienie takiej wspólnoty Koœcio³ów na obszarze Europy uznaj¹ za
wk³ad w urzeczywistnienie tego celu” (KL 46 n.)
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34)
W zwi¹zku z dwudziestoleciem uchwalenia Konkordii leuenberskiej zosta³y zaproszone do jej podpisania kolejne Koœcio³y ewangelickie. W
ten sposób do wspólnoty koœcielnej przyst¹pi³y: Europejska Prowincja Jednoty
Braterskiej i Czechos³owacki Koœció³ Husycki (1993). Z Koœcio³ów luterañskich Skandynawii, anga¿uj¹cych siê od pocz¹tku w pracê wspólnoty, Konkordiê podpisa³y: Koœció³ Norwegii (1999) i Koœció³ Danii (2001). Koœció³ Norwegii szczególnie podkreœli³, ¿e do tego kroku przekona³y go wyjaœnienia eklezjologiczne zawarte w studium Koœció³ Jezusa Chrystusa. W 1997 roku na
podstawie osobnej deklaracji, zwracaj¹cej uwagê na swoje specyficzne cechy
(np. uœwiêcenie, wspólnota s³u¿by), do Konkordii przy³¹czy³y siê Koœcio³y
metodystyczne w Europie.
35)
Luteranie i reformowani tak¿e na innych kontynentach zadeklarowali wspólnotê koœcieln¹, powo³uj¹c siê przy tym wyraŸnie na Konkordiê
leuenbersk¹. Formu³a zgodnoœci i Deklaracja Ammañska (por. wy¿ej, par. 17)
jako deklaracje pe³nego wzajemnego uznania œwiadcz¹ o znaczeniu tego
modelu jednoœci poza granicami Europy. Wczeœniej Konkordiê podpisa³y Koœcio³y pañstw regionu La Platy w Ameryce £aciñskiej. Tak¿e œwiatowy dialog luterañsko-reformowany powo³uje siê otwarcie na wspólnotê koœcieln¹
powsta³¹ w wyniku Konkordii. Pierwszy raport z Budapesztu (1988) zaleca
wszystkim Koœcio³om, by zbadaæ historyczne potêpienia doktrynalne pod k¹tem ich dzisiejszego znaczenia, og³osiæ wspólnotê kazalnicy i Sto³u Pañskiego oraz iœæ wspóln¹ drog¹ œwiadectwa i s³u¿by. Najnowszy raport z tego dialogu – Wspólnota: byæ Koœcio³em (2014) – pog³êbia wspólne rozumienie Koœcio³a. Tak¿e tutaj rzucaj¹ siê w oczy podobieñstwa ze studium Koœció³
Jezusa Chrystusa.
36)
Tak w Europie, jak w Ameryce Pó³nocnej i Australii dosz³o w
ostatnich latach do og³oszenia wspólnoty koœcielnej z Koœcio³ami anglikañskimi. Uk³ady z Miœni (1991) i Reuilly (2001) ustanawiaj¹ wspólnotê koœcieln¹
miêdzy Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i unijnymi, sygnatariuszami
Konkordii leuenberskiej a Koœcio³em Anglii i oraz innymi Koœcio³ami anglikañskimi Wysp Brytyjskich. Rozumienie jednoœci, które za tym stoi, oraz wynikaj¹cy z niego model jednoœci odpowiadaj¹ za³o¿eniom leuenberskim. Nawet
jeœli nie dochodzi do wspólnego wykonywania urzêdu biskupiego, urzêdy koœcielne s¹ uznawane na mocy wspólnoty kazalnicy i Sto³u Pañskiego. W dialogu miêdzy luteranami i anglikanami dosz³o w 1994 roku do podpisania Deklaracji z Porvoo miêdzy brytyjskimi anglikanami a skandynawskimi i ba³tyckimi
Koœcio³ami luterañskimi, w tym z Koœcio³ami nale¿¹cymi do LWK. Jakkolwiek dotyczy ona, w przeciwieñstwie do Konkordii, równie¿ wspólnego wykoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

71

VIII ZGROMADZENIE OGÓLNE WSPÓLNOTY KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH W EUROPIE

nywania urzêdu biskupiego, a przez to tak¿e dalszej widzialnej jednoœci, to prezentowany w niej model i jego kszta³towanie w praktyce s¹ bliskie temu, co
urzeczywistnia siê w LWK. Podobnie jest w przypadku luterañsko-anglikañskich deklaracji na innych kontynentach, analogicznych do Deklaracji z Porvoo, jak Powo³ani do wspólnej misji miêdzy Koœcio³ami luterañskimi i episkopalnymi w USA (1999), Deklaracja z Waterloo (Kanada, 2001) czy australijski
proces Wspólna podstawa.
37)
Z innymi Koœcio³ami nawi¹zuj¹cymi do dziedzictwa Reformacji
dosz³o równie¿ do znacz¹cego zbli¿enia. Dialog rozpoczêty w 1993 roku z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹ doprowadzi³ w 2004 roku do wyników, które
œwiadcz¹ o znacz¹cym postêpie w rozumieniu Koœcio³a i Chrztu. W 2010 roku
podpisano porozumienie o wspó³pracy, która przewiduje rozbudowê dotychczasowych kontaktów i zaanga¿owañ we wspóln¹ pracê.
38)
O¿ywi³y siê te¿ stosunki z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi.
Przez studium Koœció³ Jezusa Chrystusa zainspirowano nowe procesy dialogu
ekumenicznego, poœwiêcone przede wszystkim tematyce eklezjologicznej. W
latach 2002 do 2008 prowadzono taki dialog z Koœcio³ami prawos³awnymi w
ramach Konferencji Koœcio³ów Europejskich, co doprowadzi³o do zalecenia
porozumieñ w sprawie wzajemnego uznania Chrztu. W 2013 roku podjêto oficjalne rozmowy z Koœcio³em rzymskokatolickim na temat rozumienia Koœcio³a i wspólnoty koœcielnej. Te dokonania wskazuj¹, ¿e oparta na Konkordii leuenberskiej Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie postrzegana jest
dzisiaj jako samodzielny partner ekumeniczny.

2. Podstawy Teologiczne
2.1 Koœció³ jako cia³o Chrystusa i wspólnota œwiêtych
39)
Koœció³ jest z natury cia³em Chrystusa (1 Kor 12,12n. 27).
W spo³ecznoœci z Chrystusem ludzie uzyskuj¹ wspólnotê z Bogiem i pomiêdzy sob¹. Biblijna mowa o ciele Chrystusa uwidacznia, ¿e Koœció³ istnieje
tylko w spo³ecznoœci z Chrystusem jako jego g³ow¹ (por. Ef 4,15n.;
Kol 1,18) i ¿e w zwi¹zku z tym „fundament jednoœci Koœcio³a nie tkwi w
nim samym, lecz w Chrystusie jako jego Panu obecnym i dzia³aj¹cym w
Duchu” (KJC I. 2.1).
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40) Jakkolwiek Konkordia leuenberska nie rozwija ¿adnej nauki o Koœciele, jednak zaznacza fundament i centraln¹ myœl swojej podanej implicite
eklezjologii, podkreœlaj¹c, ¿e „fundamentem Koœcio³a jest jedynie Jezus Chrystus. To On gromadzi go i posy³a, udzielaj¹c zbawienia przez zwiastowanie i
sakramenty” (KL 2; por. KL 13). Wspólnota Koœcio³a powstaje i ¿yje w zwiastowaniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów.
41)
W studium Koœció³ Jezusa Chrystusa rozwiniête jest to, co by³o
zasugerowane w KL: Koœció³ jest w spo³ecznoœci z Jezusem Chrystusem jako
jego g³ow¹ wspólnot¹ darów zbawienia (communio [rerum] sanctorum), i tak
te¿ wspólnot¹ œwiêtych (communio [hominum] sanctorum) (por. KJC I. 1.3).
Jest tym w mocy Ducha Bo¿ego, który jako dawca ¿ycia nie rozprasza, ale
jednoczy ludzi z Bogiem i miêdzy sob¹ w Jezusie Chrystusie.
42)
Koœció³ zawdziêcza wiêc sam swój byt dzia³aniu Trójjedynego
Boga, który jako Ojciec przez Syna w Duchu Œwiêtym podtrzymuje swoje
stworzenie i jego byt, przezwyciê¿a przez swoje S³owo alienacjê cz³owieka w
inkarnacji Syna oraz zgromadzeniu Koœcio³a i otwiera w ten sposób now¹
wspólnotê w duchu wolnoœci (por. KJC I. 1.1 i I. 1.4). Tê wizjê WKEE dzieli
ze œwiatowym ruchem ekumenicznym: „to zbawcze dzia³anie Trójcy Œwiêtej
jest fundamentalne dla w³aœciwego rozumienia Koœcio³a” (Koœció³: na drodze
do wspólnej wizji, studium Komisji Wiara i Ustrój, nr 214, Genewa 2013, par.
3). W tym sensie Koœció³ jest wspólnot¹ Chrystusa i Ducha.

2.2 Wspólnota w S³owie i Sakramencie
43)
W Ewangelii o Jezusie Chrystusie Bóg obdarza swoj¹ bezwarunkow¹ ³askê i usprawiedliwia w wierze. W ten sposób zapewnia on now¹ spo³ecznoœæ z sob¹ samym, uwalnia cz³owieka z sytuacji wyobcowania i sprzeciwu wobec Boga do nowego ¿ycia oraz „poœród tego œwiata sieje ziarno nowej
ludzkoœci” (KL 10). W reformatorskim rozumieniu Ewangelii jako usprawiedliwienia jedynie z wiary bez uczynków, pojednawcza i uwalniaj¹ca moc Ewangelii na nowo zyska³a na znaczeniu. Na tym polega trwa³a zgoda reformatorów, któr¹ podejmuje KL i która stanowi pocz¹tek prze³amania dziel¹cych Koœcio³y reformacyjne ró¿nic doktrynalnych.
44)
Poprzez czyste zwiastowanie Ewangelii i zgodne z ustanowieniem
sprawowanie sakramentów, Chrztu i Wieczerzy Pañskiej, ludzie s¹ prowadzeni
do spo³ecznoœci z Chrystusem oraz gromadzeni w Koœciele jako wspólnocie
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œwiêtych/wierz¹cych. Nowy Testament mówi tu o koinonii wiernych, która jest
te¿ koinoni¹ z ich Panem (1 Kor 10,16n.; por. Dz 2,42). Jedynie we wspólnocie
tych darów Chrystusowych Koœció³ jest Koœcio³em Jezusa Chrystusa. W
zwi¹zku z tym KL 2 podkreœla za CA VII, ¿e zgoda co do rozumienia Ewangelii i sprawowania sakramentów jest koniecznym, ale te¿ wystarczaj¹cym warunkiem jednoœci Koœcio³a.
45)
Biblijny termin koinonia (wspólnota) zyska³ centralne znaczenie
w ekumenicznym poszukiwaniu wspólnego rozumienia ¿ycia i jednoœci Koœcio³a (por. Koœció³: na drodze do wspólnej wizji, par. 13). Koœció³, jako cia³o
Chrystusa, jest spo³ecznoœci¹ (communio) w wyniku uczestnictwa w darach
zwiastowania, Chrzcie i Wieczerzy Pañskiej. Nie tylko pojedynczy cz³owiek
osi¹ga przez to spo³ecznoœæ z Bogiem w Chrystusie; raczej jest tak, ¿e jednoczeœnie poprzez dary zbawienia sami uczestnicz¹cy w nich osi¹gaj¹ spo³ecznoœæ miêdzy sob¹. W wierze w Chrystusa wierni nie ufaj¹ jedynie, ¿e podtrzymuje On ich w jednostkowej spo³ecznoœci, ale wiedz¹ te¿, ¿e ta spo³ecznoœæ
dotyczy te¿ wszystkich innych ludzi, którzy wierz¹ w Chrystusa. W wierze w
Chrystusa, który umar³ za wszystkich, inni staj¹ siê bliŸnimi.
46)
W ruchu ekumenicznym jako odpowiednik ³aciñskiego communio
utrwali³ siê w jêzyku niemieckim termin „Kirchengemeinschaft”. Wszed³ on
te¿ do tekstu Konkordii leuenberskiej, która pierwotnie zosta³a napisana w jêzyku niemieckiego. Trzeba tu jednak uwzglêdniæ, ¿e jêzyk niemiecki ma tylko
jeden termin, by oddaæ zarówno communio jak i communitas. „Kirchengemeinschaft” akcentuje communio i przez to okreœlon¹ jakoœæ eklezjaln¹. Jêzyk francuski rozró¿nia miêdzy communauté i communion, angielski pomiêdzy fellowship, community i (ecclesial) communion. Od czasu KL u¿ywano we francuskich tekstach WKEE terminu „communion ecclésiale” jako odpowiednika
niemieckiego „Kirchengemeinschaft”, w angielskich zaœ „church fellowship”.
Tak te¿ Leuenberger Kirchengemeinschaft by³a okreœlana jako Leuenberg
Church Fellowship. Natomiast w innych tekstach ekumenicznych, zarówno w
dialogach wewn¹trzprotestanckich jak i miêdzykonfesyjnych, utrwali³ siê termin „communion” (czasem „ecclesial communion”, czasem „church communion”). Dla uniknêcia nieporozumieñ oraz dla jednolitoœci z miêdzynarodowym
ekumenicznym uzusem jêzykowym, nale¿y na przysz³oœæ preferowaæ termin
„church communion”.
47)
Zgoda co do rozumienia Ewangelii jest z ewangelickiego punktu
widzenia konstytutywna zarówno dla wspólnoty Koœcio³a jak i dla wspólnoty
Koœcio³ów (por. KL 6-12). Z reformacyjnej perspektywy usprawiedliwienie
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wydarza siê sola gratia, sola fide, solo Christo i solo verbo. Na podstawie rozpoznania wspólnego rozumienia Ewangelii mo¿liwe by³o w Konkordii Leuenberskiej przezwyciê¿enie dziel¹cych Koœcio³y ró¿nic doktrynalnych w zakresie
sakramentów, chrystologii i nauki o predestynacji przez wypracowanie formu³
o charakterze konsensu (por. KL 13-28). W³aœnie w tym sprawdza siê fundamentalne znaczenie nauki o usprawiedliwieniu.

2.3 Wyznanie, nauczanie i ¿ycie
48)
Zgoda w wierze w Ewangeliê wyra¿a siê w nauce o usprawiedliwieniu (por. KL 8). Wspólnota w wierze nie powstaje jednak przez wypowiedzi
doktrynalne, ale przez zwiastowanie w nabo¿eñstwie Ewangelii S³owem i Sakramentem, w których Jezus Chrystus urzeczywistnia siê osobiœcie w mocy
Ducha Bo¿ego. Nawet jeœli zgoda co do rozumienia Ewangelii nie tworzy siê
poprzez wypowiedzi doktrynalne, to musi byæ jednak w nauczaniu rozwiniêta i
uœwiadomiona.
49)
W WKEE rozumie siê ró¿norodnoœæ tradycji wyznaniowych jako
bogactwo. W pismach wyznaniowych okresu Reformacji wyartyku³owano reformacyjny sposób myœlenia zawsze w okreœlonym kontekœcie geograficznym i
w okreœlonym po³o¿eniu, jeœli chodzi o aktualne problemy. S¹ one czêœci¹
kszta³towania siê Koœcio³ów reformacyjnych, które w swojej indywidualnej historii widz¹ z kolei dzia³anie Opatrznoœci Bo¿ej. Odwo³anie do poszczególnych
zró¿nicowanych ksi¹g wyznaniowych jest w Konkordii leuenberskiej rozumiane jako wyznanie tej samej wiary i jako takie nie jest postrzegane jako przeszkoda dla wspólnoty koœcielnej. Potwierdzi³y to dotychczasowe rozmowy doktrynalne. Nie tyle to¿samoœæ sformu³owañ doktrynalnych, ile zgoda co do rozumienia Ewangelii jest konstytutywna dla wspólnoty w S³owie i Sakramencie.
50)
Szczególny charakter WKEE jako wspólnoty Koœcio³ów o ró¿nym
statusie konfesyjnym opiera siê na pogl¹dzie, ¿e reformacyjne wyznania s¹
zgodne co do rozumienia obiecanego w Ewangelii usprawiedliwienia jedynie z
wiary, ale wyra¿aj¹ je ró¿nie zale¿nie od czasu i miejsca. Z drugiej strony,
opiera siê on na osi¹gniêtym w Konkordii leuenberskiej przezwyciê¿eniu dziel¹cych Koœcio³y ró¿nic doktrynalnych co do sakramentologii, chrystologii i nauki o predestynacji. Jak d³ugo pojedyncze ró¿nice w wypowiedziach doktrynalnych nie przecz¹ zgodzie co do rozumienia Ewangelii, ró¿nice w statusie konfesyjnym nie s¹ przeszkod¹ dla wspólnoty koœcielnej, ale raczej wyrazem
uprawnionej ró¿norodnoœci.
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51)
Dla urzeczywistnienia wspólnoty koœcielnej istotne jest to, by
wspólne rozumienie Ewangelii by³o wci¹¿ pog³êbiane i utwierdzane w kontekœcie aktualnych wyzwañ i w dialogu z poszczególnymi tradycjami konfesyjnymi (por. KL 37n.). Temu s³u¿¹ rozmowy doktrynalne jako czêœæ procesu, w
którym urzeczywistnia siê wspólnota koœcielna miêdzy Koœcio³ami zró¿nicowanymi pod wzglêdem konfesyjnym.
52)
Wraz z uznaniem ró¿nych powi¹zañ konfesyjnych i ich zró¿nicowanej rangi, we WKEE uznaje siê ponadto ró¿ne formy kszta³tu we wszystkich
dziedzinach ¿ycia koœcielnego. Wi¹¿e siê to jednak z za³o¿eniem, ¿e kszta³t i
organizacja danego Koœcio³a s¹ zgodne z jego misj¹ zwiastowania Ewangelii
S³owem i Sakramentem, a przez to odpowiada treœci Ewangelii jako takiej
(por. KL 12). Dlatego rozmowy o formach koœcielnych i krytyczna refleksja
teologiczna przyczyniaj¹ siê do urzeczywistniania i pog³êbiania wspólnoty koœcielnej.

2.4 Wspólnota Sto³u Pañskiego i wspólnota koœcielna
53)
W sprawowaniu Wieczerzy Pañskiej w dobitny i zmys³owy sposób
wyra¿a siê spo³ecznoœæ wierz¹cych z Chrystusem i miêdzy sob¹. Urzeczywistnia i ofiarowuje siê w niej sam Chrystus ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y,
utwierdzaj¹c jednoczeœnie uczestników w swojej spo³ecznoœci. Obietnica
obecnoœci Jezusa Chrystusa dotyczy wszystkich, którzy gromadz¹ siê w ró¿nych miejscach w wierze wokó³ Sto³u Pañskiego. W ka¿dej uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej uczestnicy ³¹cz¹ siê z ka¿d¹ spo³ecznoœci¹ chrzeœcijañsk¹, w
której Jezus Chrystus urzeczywistni³ siê, urzeczywistnia i bêdzie siê urzeczywistnia³ w uroczystoœci komunijnej.
Dla Koœcio³ów zrzeszonych w WKEE oznacza to, ¿e nie tyle zaproszenie wszystkich ochrzczonych, ale raczej ograniczenie tej wspólnoty wymaga
wyjaœnienia wobec zapraszaj¹cego do niej Chrystusa jako Pana Koœcio³a oraz
wobec tych wszystkich, którym odmawia siê spo³ecznoœci.
54)
£¹cznoœæ z ca³ym chrzeœcijañstwem jest istotna dla sprawowania
Wieczerzy Pañskiej jako wieczerzy wspólnoty.
Por. Koœció³: na drodze do wspólnej wizji, par. 22 „Koœció³ jest powszechny przez nadmiar dobroci Boga, ‘Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy’ (1 Tm 2,4). Przez ¿yciodajn¹ moc Boga Koœció³
przezwyciê¿a w swoim pos³aniu wszelkie przeszkody i wszystkim narodom
zwiastuje Ewangeliê. Tam, gdzie jest pe³nia tajemnicy Chrystusa, tam jest
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Koœció³ powszechny (por. Ignacy Antiocheñski, List do Smyrneñczyków 6), jak
choæby w sprawowaniu Eucharystii. Istotowa powszechnoœæ Koœcio³a zostaje
podkopana tam, gdzie kulturowe czy inne ró¿nice mog¹ doprowadziæ do roz³amu. Chrzeœcijanie s¹ powo³ani do tego, by odsun¹æ wszystko, co mog³oby przeszkadzaæ ucieleœnieniu siê tej pe³ni prawdy i ¿ycia, która dana jest Koœcio³owi
w mocy Ducha Œwiêtego.”
W sprawowaniu Wieczerzy Pañskiej powszechnoœæ i jednoœæ Koœcio³a
staj¹ siê szczególnie widoczne. Wspólnota koœcielna i wspólnota Sto³u Pañskiego s¹ od siebie wzajemnie zale¿ne.
55)
Koœció³ Jezusa Chrystusa istnieje we wspólnocie wspólnot. Ponadregionalna ³¹cznoœæ Koœcio³ów we wspólnocie Chrystusa, która znajduje
swój wyraz w Wieczerzy Pañskiej, nie mo¿e byæ rozumiana jako dodatek do
miejscowej czy regionalnej wspólnoty Koœcio³a. W spo³ecznoœci Chrystusa,
która przekazywana jest przez Ewangeliê w mocy Ducha, zwi¹zane s¹ nie tylko pojedyncze wspólnoty z lokalnym Koœcio³em, ale te¿ Koœcio³y na poziomie
regionalnym i ponadregionalnym.
56)
Kiedy Koœcio³y WKEE og³aszaj¹ wspólnotê miêdzy sob¹, chc¹
wyraziæ przez to, ¿e jako Koœció³ Jezusa Chrystusa istniej¹ jako wspólnota
wspólnot. Nawet jeœli chodzi o prawnie niezale¿ne Koœcio³y, wszystkie maj¹
udzia³ i s¹ form¹ jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Wspólnota koœcielna
jest „czynnym œwiadectwem wiary w jednoœæ Koœcio³a Chrystusowego”
(tak w „Raporcie Leuenberskim”: Kirchengemeinschaft und Kirchentrennung.
Bericht der lutherisch-reformierten Gespräche in Leuenberg (Schweiz)
1983, A61). WKEE, œwiadcz¹c o jednoœci Koœcio³a danej w Chrystusie,
manifestuje w sposób poœredni swój charakter zjednoczonej w Chrystusie i
przez Chrystusa wspólnoty wspólnot, a to oznacza, ¿e jest Koœcio³em (por.
par. 81n.)
57)
Przynale¿noœæ do Koœcio³a Jezusa Chrystusa rozstrzyga siê w czystym zwiastowaniu Ewangelii oraz zgodnym z ustanowieniem sprawowaniu
sakramentów. Przez to daje siê rozpoznaæ jeden, œwiêty, powszechny i apostolski, a przez to prawdziwy Koœció³ Jezusa Chrystusa (por. KJC I.2.3).
Struktury kierownicze i formy organizacyjne ¿ycia koœcielnego musz¹ odpowiadaæ tym wyznacznikom i nie mog¹ ich przes³aniaæ. Dla wspólnoty koœcielnej jako wspólnoty wspólnot decyduj¹ce znaczenie ma rozwa¿enie i
ewaluacja kszta³tu œwiadectwa i s³u¿by Koœcio³a w kontakcie miêdzy sob¹
oraz zbadanie, dlaczego takie a nie inne struktury mog¹ s³u¿yæ wspólnocie
lokalnej i/lub regionalnej. „Duchowa wspólnota ponagla do jak najwiêkszej
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jednolitoœci w ¿yciu wewn¹trzkoœcielnym oraz w œwiadectwie i s³u¿bie dla
œwiata. Zobowi¹zuje ona do usuniêcia z drogi wszystkiego, co mog³oby przys³aniaæ czynne œwiadectwo dane wraz ze wspólnot¹ koœcieln¹” („Raport
Leuenberski”: A61).

2.5 Koœció³ i wspólnota koœcielna
jako wyraz wydarzenia zwi¹zanego z usprawiedliwieniem
58)
Stwórcza Bo¿a obietnica usprawiedliwienia z wiary przez Chrystusa uzasadnia i otwiera w³aœciwy stosunek cz³owieka do Boga oraz prawdziw¹ spo³ecznoœæ miêdzy ludŸmi, ¿ycie w uœwiêceniu. Koœció³ jako wspólnota œwiêtych zakorzeniony jest w tym usprawiedliwiaj¹cym dzia³aniu Boga i
jednoczeœnie jest jego czêœci¹ przez powo³anie do zwiastowania Ewangelii w
S³owie i Sakramencie. Bez usprawiedliwienia przez Boga nie ma zbawienia
cz³owieka. Dlatego Koœció³ nale¿y do kroków, które Bóg czyni wraz z ludzkoœci¹ dla urzeczywistnienia zbawienia. W tym tkwi prawda czêsto b³êdnie interpretowanego zdania extra ecclesiam nulla salus.
59)
W ewangelickim rozumieniu, gromadz¹ca siê na nabo¿eñstwie
wspólnota stanowi elementarn¹ formê urzeczywistniania siê Koœcio³a. Jednak
jak ka¿dy Koœció³ partykularny istnieje przez usprawiedliwiaj¹ce dzia³anie
Trójjedynego Boga, tak Koœcio³y we wspólnocie swoich Koœcio³ów lokalnych i
podobnie wspólnoty koœcielne ró¿nych Koœcio³ów istniej¹ przez to wydarzenie
zwiastowania zbawienia.
60)
Ka¿dy zbór lokalny, ka¿dy Koœció³ i wspólnota koœcielna ponosi
w œwiadectwie i s³u¿bie odpowiedzialnoœæ za jednoœæ, œwiêtoœæ, powszechnoœæ i apostolskoœæ Koœcio³a. Z reformacyjnego punktu widzenia ta odpowiedzialnoœæ nie spoczywa tylko na kierownictwie Koœcio³a czy osobach pe³ni¹cych urz¹d koœcielny, ale na tota ecclesia i przez to na swój w³aœciwy sposób
na ka¿dym cz³onku Koœcio³a. Co obowi¹zuje w zborze lokalnym i Koœciele
instytucjonalnym, obowi¹zuje te¿ we wspólnocie koœcielnej. Odpowiedzialnoœæ za jednoœæ, œwiêtoœæ, powszechnoœæ i apostolskoœæ Koœcio³a dotyczy
wszystkich cz³onków communio i pozostaje zawsze ich zadaniem. W zwi¹zku z tym studium o Koœciele w swoim wyjaœnieniu w³aœciwoœci Koœcio³a
bêd¹cego przedmiotem wiary opisuje wynikaj¹ce z wyznania zobowi¹zania
(por. KJC I.2.3). Przez to pokazuje jasno, ¿e do misji Koœcio³a nale¿y, by
uczyniæ ustanowion¹ przez dzia³anie Boga istotê Koœcio³a odczuwaln¹
w œwiecie.
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61)
By nadaæ tej odpowiedzialnoœci kszta³t w s³u¿bie jednoœci wspólnoty, wa¿ne s¹ wi¹¿¹ce formy wymiany, oceny i podejmowania decyzji. Tylko
w ten sposób mo¿na siê zatroszczyæ, by zgoda co do rozumienia Ewangelii
by³a zachowana w sprawach zwi¹zanych z kierowaniem Koœcio³em i etyk¹, a
nie za³amywa³a siê wobec tych wyzwañ.
Do najbardziej kontrowersyjnych kwestii, które zajmuj¹ Koœcio³y i
wspólnoty koœcielne na ca³ym œwiecie oraz stawiaj¹ je wobec próby jednoœci,
nale¿y dzisiaj z jednej strony temat ordynacji kobiet, z drugiej zaœ ocena i status prawny jednop³ciowych form ¿ycia wspólnego w ogólnoœci, a w przypadku
ordynowanych w szczególnoœci. W tych ró¿nicach widaæ, jak ró¿nie rozumie
siê wiernoœæ Ewangelii. W tle ukrywaj¹ siê te¿ ró¿ne oceny przemian zachodz¹cych w nowoczesnoœci oraz ró¿ne formy hermeneutyki biblijnej. Decyduj¹cym punktem wyjœcia dla wspólnej refleksji musi byæ i tutaj wydarzenie usprawiedliwienia.
62)
Usprawiedliwienie tylko z wiary, osadzone wy³¹cznie w dzia³aniu Trójjedynego Boga, daje wgl¹d w mi³oœæ Boga, otwiera ludzi na spo³ecznoœæ z Chrystusem i uwalnia ich w ten sposób do mi³oœci Boga i cz³owieka.
Mi³oœæ umo¿liwia szacunek dla innego i ¿ycie z ró¿nicami. Konstytutywne
dla bycia i pozostawiania w spo³ecznoœci Chrystusowej jest uznawanie usprawiedliwiaj¹cego dzia³ania Bo¿ego i manifestuj¹cej siê w nim mi³oœci jako
fundamentu i miary œwiadectwa i s³u¿by i nie próbowanie tworzenia sobie
w³asnych miar. Co obowi¹zuje jednostki, obowi¹zuje te¿ Koœcio³y: formy
koœcielnego ¿ycia wspólnego musz¹ byæ badane pod k¹tem tego, czy odpowiadaj¹ objawionej w Ewangelii Bo¿ej woli spo³ecznoœci i czy kieruj¹ siê
wol¹ utrzymania wspólnoty przez praktykowanie spolegliwoœci i kreatywne
obchodzenie siê z ró¿nicami.
63)
Jeœli Koœció³ jako communio sanctorum a w tym wspólnota Koœcio³ów we wspólnocie koœcielnej jest umotywowana usprawiedliwiaj¹cym,
uœwiêcaj¹cym i jednocz¹cym dzia³aniem Trójjedynego Boga, to nie wzmacnianie i utrwalanie tej wspólnoty, ale raczej odpadniêcie od niej wymaga zdania
sprawy. Pogl¹d, ¿e do prawdziwej jednoœci Koœcio³a jest wystarczaj¹ce (satis
est), by istnia³a zgoda co do rozumienia Ewangelii oraz zgodne z ustanowieniem sprawowanie sakramentów, zobowi¹zuje do zachowania i pog³êbiania
wspólnoty. To nie obowi¹zuje jedynie wtedy, gdy powstaj¹ pytania o interpretacjê tekstów, ale te¿ wtedy, kiedy nie jest pewne, czy ró¿nice chocia¿by w sprawach etycznych nie zagra¿aj¹ albo przynajmniej nie kwestionuj¹ jednoœci w
rozumieniu Ewangelii. Satis est nie powinno byæ rozumiane jako formu³a ograniczaj¹ca dyskusjê. Wrêcz przeciwnie – w³aœnie ze wzglêdu na fundamentalne
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znaczenie zgody co do rozumienia Ewangelii jest rzecz¹ konieczn¹, by nawet
w sytuacji konfliktu trzymaæ siê wspólnoty i nadal pracowaæ nad otwartymi
pytaniami. W tym, a nie w odmowie wspólnoty, realizuje siê wiernoœæ wobec
Ewangelii a tym samym apostolskoœæ Koœcio³a.
64)
W studium Koœció³ Jezusa Chrystusa Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE wyra¿aj¹ wspólnie swoje rozumienie Koœcio³a i znaczenia urzêdu dla
tego, by Koœció³ by³ Koœcio³em. Zadanie, by istota Koœcio³a by³a odczuwalna
w œwiadectwie i s³u¿bie, wi¹¿e siê z zaleceniem, by ju¿ istniej¹ce struktury
rozwijaæ dalej dla potrzeb Zgromadzenia Ogólnego, Rady, gremiów
doradczych, rozmów doktrynalnych, kontaktów i wspó³pracy na p³aszczyŸnie
zborowej.

3. Wyzwania:
Zobowi¹zanie – recepcja – katolickoœæ
65)
Terminy Zobowi¹zanie, recepcja i katolickoœæ podsumowuj¹ wyzwania, przed którymi stoi dziœ WKEE. Chodzi o wzmocnienie i pog³êbienie
wspólnoty Koœcio³ów reformacyjnych w Europie, dla urzeczywistnienia deklarowanej, praktykowanej i postulowanej w WKEE jednoœci Koœcio³a Jezusa
Chrystusa oraz dla wiarygodnoœci tego modelu jednoœci.

3.1 Zobowi¹zanie3
66)
Stwierdzenie, ¿e Konkordia leuenberska jest zobowi¹zuj¹ca ma
tylko wtedy prawdziwy sens, gdy jednoczeœnie objaœni siê, jak jest zobowi¹zuj¹ca czy co w niej jest zobowi¹zuj¹ce. Zobowi¹zuj¹ca jest deklaracja wspólnoty koœcielnej pomiêdzy dot¹d podzielonymi tradycjami, które teraz rozpoznaj¹
siê w swojej odmiennoœci jako rzeczywisty wyraz jednego Koœcio³a Jezusa
Chrystusa i swoje przekonanie wyra¿aj¹ przez to, ¿e zapewniaj¹ sobie wzajemnie wspólnotê kazalnicy i Sto³u Pañskiego, i w ten sposób s¹ wspólnie Koœcio³em.
3
Niem. Verbindlichkeit – zawiera w sobie odcieñ obligatoryjnoœci. Chodzi o zobowi¹zanie w opozycji do
czegoœ niezobowi¹zuj¹cego, o gotowoœæ i wolê podporz¹dkowania siê ustaleniom, a nie o formalnoprawn¹ wymagalnoœæ obci¹¿eñ.
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67)
To zobowi¹zanie zostaje zrealizowane w samej Konkordii leuenberskiej przez œcis³e po³¹czenie ze sob¹ trzech elementów. S¹ to: a) wspólne
rozumienie Ewangelii, b) stwierdzenie nieadekwatnoœci historycznych potêpieñ
doktrynalnych w odniesieniu do wspó³czesnego partnera i c) wzajemne uznanie za prawdziwy wyraz Koœcio³a Jezusa Chrystusa. W ten sposób dochodzi do
deklaracji wspólnoty koœcielnej, która znajduje wyraz we wspólnocie S³owa i
Sakramentu oraz w wynikaj¹cym z tego faktu wzajemnym uznaniu urzêdów.
Zobowi¹zuj¹ce nie s¹ punkty a), b) i c) jako takie, ale ich wspó³dzia³anie i zaproponowana w Konkordii artykulacja tych trzech wymiarów. Przez swoj¹ zgodê ka¿dy synod (lub inna instancja kierownictwa koœcielnego) Koœcio³ów-sygnatariuszy zaakceptowa³ artykulacjê tych trzech elementów. W ten sposób
Konkordia i wyros³a na jej pod³o¿u WKEE sta³y siê szczególnym ekumenicznym modelem jednoœci. Ten model, opisywany dzisiaj czêsto jako „jednoœæ w
pojednanej ró¿norodnoœci”, zosta³ przejêty w podobny sposób przez inne procesy ekumeniczne.
68)
To samo dotyczy te¿ zobowi¹zuj¹cego charakteru innych deklaracji wspólnoty koœcielnej sygnatariuszy Konkordii leuenberskiej z metodystami
czy pojedynczych Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE z anglikanami.
69)
Szczególnie zobowi¹zuj¹cy charakter, którego domaga siê Konkordia leuenberska i który by³ w 1973 roku pewnym novum, nie zawsze zostaje dostrze¿ony. Oczywiœcie, niektóre rzeczy ujê³oby siê dzisiaj inaczej
ni¿ wtedy. Konkordia leuenberska nie jest te¿ now¹ ksiêg¹ symboliczn¹
(por. KL 37). Poszczególne sformu³owania jako takie nie maj¹ charakteru wi¹¿¹cego. Konkordia nie roœci te¿ sobie prawa do bycia
dzie³em kompletnym. Samo w³aœciwe rozumienie Ewangelii zachowuje
swój zobowi¹zuj¹cy charakter w po³¹czeniu z pozosta³ymi elementami:
nieadekwatnoœci¹ potêpieñ doktrynalnych i uznaniem koœcielnoœci innej
tradycji w jej odmiennoœci. Artykulacja i wspó³istnienie tych trzech
elementów powinny tak¿e dzisiaj stanowiæ centrum tego, co szczególnie
wa¿ne i wi¹¿¹ce.
Nie bez powodu mówi siê, ¿e „Koœcio³y o ró¿nych tradycjach wyznaniowych” og³aszaj¹ wspólnotê koœcieln¹ (KL 29,37). Formu³uj¹c dosadniej:
wspólnota koœcielna jest wed³ug pogl¹du reformacyjnego stale te¿ wspólnot¹
wyznania, wspólnot¹ w wyznawaniu. Wspólnota wyznania nie jest jednak
tym samym, co przywi¹zanie do literalnie identycznych sformu³owañ ksi¹g
symbolicznych. To, ¿e czêœæ uczestników przywi¹zana jest do innych ksi¹g
wyznaniowych, nie wyklucza wspólnego confessio w jego pe³nym wymiarze
jako leiturgia, martyria i diakonia (patrz: wyniki dialogu doktrynalnego PiSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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smo, wyznanie, Koœció³). W przywi¹zaniu do ró¿nych stanów konfesyjnych
jest WKEE wspólnot¹ wyznawania. To jest konsekwencja zobowi¹zuj¹cego
charakteru Konkordii.
70)
Jeœli zobowi¹zuj¹cy charakter Konkordii leuenberskiej polega na
tym, ¿e „Koœcio³y o ró¿nych tradycjach wyznaniowych, na podstawie zgody,
jak¹ osi¹gnê³y w rozumieniu Ewangelii, przyzwalaj¹ sobie wzajemnie na
wspó³uczestnictwo w S³owie i sakramencie oraz staraj¹ siê o mo¿liwie pe³ne
wspó³dzia³anie w sk³adaniu œwiadectwa i w s³u¿bie œwiatu” (LK 29), wówczas musi byæ miejsce, gdzie ten zobowi¹zuj¹cy charakter mo¿e zostaæ zweryfikowany. Inaczej ta wspólnota nie by³aby odczuwalna. Konkordia wie o tym.
W oparciu o ni¹ WKEE ustali³a piêæ obszarów weryfikacji: a) wspólnota nabo¿eñstwa, b) wspólnota nauczania przez dalsz¹ pracê teologiczn¹, c) wspólnota
nabierania kszta³tu, d) wspólnota œwiadectwa i s³u¿by w dzisiejszej Europie, e)
wspólnota w odpowiedzialnoœci ekumenicznej (por. wy¿ej, 1.3). Ta pi¹tka s³u¿y zobowi¹zuj¹cemu charakterowi i s¹ to miejsca, gdzie ona siê wyra¿a i
mo¿e byæ zweryfikowana. W innych deklaracjach wspólnoty koœcielnej zosta³o
to podobnie ujête.
71)
Szczególn¹ wartoœæ Konkordia nadaje dalszej pracy teologicznej.
Przy tym nie chodzi tu o opracowanie wspólnego pisma wyznaniowego, ale o
sta³¹ weryfikacjê podstawowego zobowi¹zania, które wyra¿a siê we wspólnym
zwiastowaniu i sprawowaniu sakramentów. Pytania teologiczne, nowe czy stare, o których ró¿ne tradycje ró¿nie myœl¹, musz¹ byæ wci¹¿ opracowywane,
aby ¿adne z nich nie sta³o siê przyczyn¹ podzia³ów koœcielnych i nie zawiesi³o
zobowi¹zuj¹cego charakteru Konkordii. Ró¿nice nale¿¹ do wspólnoty koœcielnej. Nie chodzi o przezwyciê¿enie samej ró¿nicy, ale jej potencjalnie dziel¹cego charakteru. Kryterium prawowitoœci ró¿nicy jest stwierdzenie, czy mo¿e siê
ona przyczyniæ do zniesienie wspólnoty w zakresie S³owa i Sakramentu. Dotyczy to zasadniczo ka¿dej kwestii dogmatycznej lub etycznej. Te musz¹ zostaæ zweryfikowane na bazie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konkordii. Przez to
pog³êbia siê wspólne rozumienie Ewangelii, sprawdzane i aktualizowane wed³ug œwiadectwa Pisma (por. KL 38). Kto podejrzewa tutaj minimalny konsens,
musia³ przeoczyæ, ¿e zobowi¹zuj¹cy charakter deklaracji wspólnoty koœcielnej
ma konsekwencje dla ka¿dego obszaru ¿ycia Koœcio³a. Tak¿e zdolnoœæ tego
modelu do bycia owocnym dla ca³ego ruchu ekumenicznego, jest rozumiana
jako miejsce weryfikacji zobowi¹zuj¹cego charakteru.
72)
To rozumienie zobowi¹zuj¹cego charakteru opiera siê na przejêciu podstawowych decyzji Reformacji przez ekumeniê.
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73)
Sprawê tê wyjaœnia przyk³ad odwo³ania do Pisma. To, ¿e Pismo
jest zobowi¹zuj¹ce i ma autorytet, jest powszechnym stwierdzeniem. Decyduj¹ce jest jednak pytanie, jak i dlaczego jest ono zobowi¹zuj¹ce. Klasyczna odpowiedŸ reformacyjna brzmi: jest zobowi¹zuj¹ce, o ile i poniewa¿ œwiadczy o
Ewangelii – dzia³aniu Boga pro nobis, wydarzaj¹cym siê w inkarnacji, krzy¿u i
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nie litera Pisma, ale dochodz¹ca w nim
do g³osu Ewangelia jest zobowi¹zuj¹ca. Podobnie jest z ksiêgami wyznaniowymi, które nie s¹ zobowi¹zuj¹ce jako teksty jurydyczne, ale dlatego, ¿e jako
norma normata wytyczaj¹ ramy, w jakiej norma normans, Ewangelia, w nowej sytuacji ma bez ograniczeñ byæ zwiastowana. St¹d te¿ bierze siê forma i
kszta³t naszych poszczególnych Koœcio³ów. Postêpowanie i postulat zobowi¹zuj¹cego charakteru Konkordii stanowi¹ prost¹ analogiê do podstawowych rozstrzygniêæ naszych Koœcio³ów.
Niema³o Koœcio³ów ma problem ze zobowi¹zuj¹cym charakterem tekstów. Zobowi¹zuj¹cy charakter Pisma jest, oczywiœcie, wszêdzie podkreœlany,
jak to jednak jest interpretowane, budzi w wielu miejscach w¹tpliwoœci. To
dotyczy szczególnie opinii o zobowi¹zuj¹cym charakterze wyznañ i ksi¹g wyznaniowych. Czêsto s¹ traktowane jak teksty historyczne, których zobowi¹zuj¹cy charakter siê ju¿ wyczerpa³. Na tym tle mo¿na przypuszczalnie objaœniæ
sporo obecnych trudnoœci, zw³aszcza te zwi¹zane z d¹¿eniem do wspólnego
nauczania. W ten sposób pytanie o zobowi¹zuj¹cy charakter Konkordii leuenberskiej prowadzi prosto do nierozwi¹zanych kwestii wewn¹trz poszczególnych Koœcio³ów. Praca ekumeniczna ujawnia siê jako nieub³agane lustro wewnêtrznych problemów naszych Koœcio³ów i s³u¿y za impuls, by dyskutowaæ
nad znaczeniem i rol¹ zobowi¹zuj¹cego charakteru odnoœnych tekstów.
74)
Coraz bardziej zobowi¹zuj¹cy charakter jest dzie³em Ducha Œwiêtego, a zarazem wyrazem dzia³ania i woli cz³owieka. Nie urzeczywistnia siê z
dnia na dzieñ. Historia przyjêcia Konkordii leuenberskiej w poszczególnych
Koœcio³ach jest œwietnym dowodem przyrostu tego zobowi¹zuj¹cego charakteru. Tekst budz¹cy na pocz¹tku du¿e w¹tpliwoœci zyska³ z czasem coraz
wiêksz¹ moc wi¹¿¹c¹. Darowana i og³oszona wspólnota zobowi¹zuje. Wspólnie wyruszono w drogê. Powsta³a zobowi¹zuj¹ca tradycja, która doprowadzi³a
Koœcio³y do nowej œwiadomoœci i z której Koœcio³y mog¹ korzystaæ.

3.2 Recepcja
75)
Recepcja jest procesem, w którym dany Koœció³ lub tradycja koœcielna przyjmuje za swoj¹ jak¹œ prawdê, która nie wynika³a sama z siebie,
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któr¹ jednak uznaje i przejmuje jako sformu³owanie w³asnej wiary. Recepcja
ró¿ni siê od aktu pos³uszeñstwa, w którym podw³adny podporz¹dkowuje
swoj¹ wolê i dzia³anie zasadom wyznawanym przez prze³o¿onego z respektu wobec jego autorytetu. Recepcja zak³ada woln¹ ocenê i zgodê tych, którzy
s¹ do niej zaproszeni. W takim procesie znajduj¹ siê Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE.
76)
Recepcja nie mo¿e siê ograniczaæ do formalnej zgody. Dopiero
duchowe przyjêcie, przejêcie tego, co ma byæ aktem recepcji do duchowego
¿ycia wspólnoty, nadaje temu aktowi w³asny autorytet. Ekumenicznie mówi¹c:
nie chodzi tylko o informacjê czy opiniê o wyniku dialogu. Tak wiêc recepcja
wyników dialogu doktrynalnego nie mo¿e ograniczaæ siê do tego, ¿e poszczególne synody formalnie je zaakceptuj¹. W recepcji teologicznie zobowi¹zuj¹cy
konsens tworzy now¹ jakoœæ wspólnoty miêdzy tradycjami, które siê podzieli³y
lub przynajmniej sta³y siê sobie obce, choæ jednoczeœnie powo³uj¹ siê na
Ewangeliê. Jest dzie³em Ducha Œwiêtego, ¿e niektóre z tych wyników przyjmuj¹ siê z biegiem czasu, staj¹ siê tekstami referencyjnymi i jako takie zyskuj¹ moc wi¹¿¹c¹ (np.: studium Koœció³ Jezusa Chrystusa).
77)
Taki ekumeniczny proces recepcji mo¿e zostaæ porównany z procesami zachodz¹cymi w historii Koœcio³a, w których Koœcio³y lokalne przyswaja³y sobie ponadlokalne uchwa³y podejmowane na synodach i soborach.
Dopiero recepcja na miejscu nadaje uchwale soborowej jej konkretny autorytet.
Do tego dochodzi okolicznoœæ, ¿e decyzje doktrynalne – na przyk³ad te pierwszych Soborów Powszechnych – by³y zawsze i jednym, i drugim: punktem
wyjœcia i punktem dojœcia recepcji. To samo dotyczy ekumenii, gdzie czêsto
trzeba recypowaæ to, co lokalnie jest ju¿ od dawna rzeczywistoœci¹.
78)
S¹ decyduj¹ce ró¿nice pomiêdzy recepcj¹ uchwa³ soborowych
przez Koœcio³y lokalne (jak na przyk³ad wyznañ wiary pierwszych wieków) i
recepcj¹ ekumeniczn¹, jak ta, która ma miejsce w WKEE. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE recypuj¹ wzajemne uznanie innej wspólnoty w swojej innoœci.
Uznanie jakiejœ tradycji koœcielnej w jej innoœci za wyraz prawdziwego Koœcio³a, jest niezwyk³ym zdarzeniem. Taka recepcja ma jednak decyduj¹ce znaczenie ekumeniczne i jest pozytywnym wyzwaniem, przed którym staj¹ Koœcio³y cz³onkowskie WKEE. Stoi ona codziennie przed nowymi zadaniami,
które nie mog¹ byæ rozwi¹zane wy³¹cznie w oparciu o odwo³anie do analogicznych sytuacji z historii. Domagaj¹ siê one kreatywnoœci i potrzebuj¹ te¿ czasu.
W przestrzeni WKEE wykonano na tej drodze znacznie wiêcej kroków, ni¿ to
siê czêsto wydaje.
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Taka recepcja zawiera te¿ reformê w³asnej tradycji, sprawdzenie czy
wrêcz modyfikacjê „moich” przekonañ, jak i zmianê oceny „prawdy” innej tradycji, któr¹ „mój” Koœció³ teraz widzi jako uprawniony wyraz jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.
79)
W takim postêpowaniu dzieje siê prawdziwe pojednanie. Wzajemne uznanie otwiera drogê do prawdziwie wspólnego ¿ycia – do prawdziwej
wspólnoty w uprawniony sposób ró¿nych Koœcio³ów w jednym miejscu. W ten
sposób formu³a „jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci” k³adzie szczególny akcent na aspekcie pojednania.
80)
Recepcja wymaga szczególnej otwartoœci na koncyliarnoœæ. W
WKEE dokonuje siê ona we wspó³dzia³aniu miêdzy decyzjami Zgromadzenia
Ogólnego a sensu fidelium zaanga¿owanych Koœcio³ów. W tym przypadku
szczególna odpowiedzialnoœæ spoczywa na synodach i kierownictwach koœcielnych. Poprzez og³oszenie wspólnoty koœcielnej wykona³y ju¿ one decyduj¹cy krok, ale stanowi to jedynie wprowadzenie do ca³ej sprawy. Teraz trzeba
urzeczywistniæ tê wspólnotê w ¿yciu poszczególnych Koœcio³ów i pracy ich
synodów. Konkordia leuenberska rozró¿nia œwiadomie miêdzy deklaracj¹ a
urzeczywistnieniem; to rozró¿nienie znajduje odbicie w strukturze jej ca³ego
tekstu.
Nie by³o oczywiœcie nigdy soboru WKEE. Jednak przez uchwa³y synodów lub innych równorzêdnych instancji deklaruj¹cych i urzeczywistniaj¹cych
wspólnotê koœcieln¹ sytuacja Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE nie ma ju¿
charakteru prekoncyliarnego, jak to ma miejsce w przypadku wiêkszoœci innych miêdzykoœcielnych, ekumenicznych dialogów. Sytuacja WKEE jest koncyliarna, tak¿e bez wspólnego synodu.

3.3 Katolickoœæ
81)
Jako ¿e zbawienie dokonywane przez Boga dotyczy ca³ego
œwiata, powo³any przez Niego Koœció³ jest powszechn¹ (katolick¹) wspólnot¹. Wierni maj¹ w niej udzia³ ze wzglêdu na Chrzest. Katolickoœæ jest obok
jednoœci, œwiêtoœci i apostolskoœci jednym ze znamion Koœcio³a Jezusa
Chrystusa. Jeden Koœció³ opiera siê na obietnicy wspólnoty obejmuj¹cej
wszystkich ludzi. Katolickoœæ oznacza przekraczaj¹c¹ granice wspóln¹ koœcielnoœæ ponad podzia³ami konfesyjnymi, etnicznymi, jêzykowymi czy narodowymi (por. Ga 3,28). Dopiero poczucie katolickoœci nadaje sens usi³owaniom ekumenicznym.
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82)
Katolickoœæ jest ekstensywn¹ jednoœci¹. Konkordia leuenberska
jest tego œwiadoma i wyra¿a to tak, ¿e urzeczywistniaj¹c wspólnotê koœcieln¹
zainteresowane Koœcio³y „czyni¹ to w poczuciu odpowiedzialnoœci za krzewienie ekumenicznej wspólnoty wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich” (KL 46).
To zobowi¹zanie zosta³o uznane przez sygnatariuszy i wprowadzone w czyn,
najpierw w dialogu z Koœcio³ami metodystycznymi i poszerzeniu wspólnoty z
Leuenberskiej Wspólnoty Koœcio³ów do WKEE. Nastêpnym krokiem by³ dialog
wielu
Koœcio³ów
cz³onkowskich
WKEE
z
anglikanami,
który w wielu miejscach doprowadzi³ do wspólnoty koœcielnej. WKEE stara siê
te¿ o to katolickie rozumienie jednoœci w dialogach z Koœcio³ami baptystycznymi, z Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³ami prawos³awnymi. Starania
o katolickoœæ s¹ tym pilniejsze, ¿e w wielu krajach powsta³y i powstaj¹ nowe
ruchy religijne, czêsto na tle pentekostalnym czy ewangelikalnym (neo-pentecostals i neo-ewangelicals) i siêgaj¹ a¿ do Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.
83)
Katolickoœæ musi byæ dostrzegana w WKEE tak¿e ad intra.
Przez deklaracjê wspólnoty koœcielnej wa¿ne wymiary katolickoœci s¹ ju¿ dane
i urzeczywistniane. Musz¹ one jednak zostaæ pog³êbione i utrwalone oraz rozwiniête w stronê praktycznej koncyliarnoœci. Jednoœæ jest intensywn¹ katolickoœci¹. Postêpom w urzeczywistnianiu wspólnoty koœcielnej musi wiêc towarzyszyæ rosn¹ca œwiadomoœæ katolickoœci i jej wprowadzanie w ¿ycie w ka¿dym
Koœciele cz³onkowskim WKEE.
84)
Katolickoœæ jest dla Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE teologicznym wyzwaniem. Jej model jednoœci jest te¿ w kontekœcie kszta³towania katolickoœci pewnym novum. Wiele siê wydarzy³o w ostatnich dziesiêcioleciach.
Pog³êbienia teologicznego wymaga jednak:
a) Tradycyjnie w wielu Koœcio³ach katolickoœæ bywa zabezpieczona
przez sprawowanie urzêdu biskupiego i zwi¹zane z tym urzêdem synody biskupów. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE podkreœlaj¹, ¿e urz¹d kierowniczy Koœcio³ów jest sprawowany personalnie, kolegialnie i wspólnotowo (por. KJC I.
2.5.1.1). Przy tym szczególne znaczenie przypada kierownictwu synodalnemu,
tak¿e w Koœcio³ach, które ceni¹ personalny urz¹d biskupa. W tym zakresie
powstaje pytanie o struktury synodalne na poziomie ca³ej WKEE.
b) By zachowaæ jednoœæ, Koœcio³y narzucaj¹ sobie pewien porz¹dek koœcielny, który opisuje i porz¹dkuje w pierwszym rzêdzie wzajemne duchowe
zobowi¹zania w ró¿nych obszarach lokalnego ¿ycia koœcielnego i odró¿nia siê
od czysto administracyjnych regulacji. Kiedy tradycja reformowana od pocz¹tku rozwinê³a „karnoœæ”, nie chodzi³o o czysto biurokratyczn¹ administracjê,
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ale o duchow¹ karnoœæ, porz¹dek koœcielny, wobec którego osoby obejmuj¹ce
urz¹d koœcielny na podstawie ordynacji s¹ zobowi¹zane w taki sam sposób, jak
wobec ksi¹g wyznaniowych. Dla WKEE powstaje pytanie, czy nie by³yby konieczne jakieœ podstawy wspólnego porz¹dku koœcielnego, które wspiera³yby
katolickoœæ WKEE ad intra.
Porz¹dek koœcielny nie nale¿y do esse, ale do bene esse Koœcio³a. Nie
jest on wiêc niezbêdny w taki sam sposób, jak zgodne z Ewangeli¹ zwiastowanie i sprawowanie sakramentów. Jednak i bene esse zas³uguje na baczniejsz¹ uwagê ze strony Koœcio³ów. Brak karnoœci lub dyscypliny (w reformowanym znaczeniu tego s³owa), to jest jakiegoœ duchowego porz¹dku, prowadzi
nierzadko do przerostu biurokratycznych regulacji.
85)
Katolickoœæ w ramach WKEE napotyka te¿ na „pozadoktrynalne”
trudnoœci, z którymi trzeba siê uporaæ:
a)
Pierwsza trudnoœæ wynika z obawy czêœci Koœcio³ów o utratê
swojej samodzielnoœci. Konkordia leuenberska podkreœla prawn¹ odrêbnoœæ poszczególnych Koœcio³ów i broni siê wprost przed wszelkim ujednoliceniem,
które mia³oby byæ kosztem ¿ywej ró¿norodnoœci poszczególnych Koœcio³ów
(por. KL 43, 45). Obowi¹zuje uznawanie innych Koœcio³ów w ich innoœci jako
uprawnionego wyrazu prawdziwego Koœcio³a Jezusa Chrystusa (por. 3.2).
To nie oznacza jednak pluralizmu dla samego siebie, gdzie ka¿dy Koœció³ sam
sobie wystarcza na lokalnym, regionalnym czy krajowym poziomie. Wspólnota
zobowi¹zuje i zmienia dotychczasowy sposób bycia Koœcio³em lokalnym.
b)
Druga trudnoœæ wyrasta ze zmêczenia i przyzwyczajenia, zadowalania siê tym, co dot¹d uda³o siê osi¹gn¹æ. Po czasach antagonizmów nast¹pi³o
przyjazne bycie razem i rodzi siê wielka pokusa, by siê tym zadowoliæ. To nie
odpowiada rozumieniu wspólnoty koœcielnej w ramach WKEE. Jednak nie zawsze inne Koœcio³y bezpodstawnie zarzucaj¹ WKEE, ¿e jej model opiera siê
na zastoju i utrzymaniu dotychczasowej sytuacji.
c)
Trzecia trudnoœæ, jeœli chodzi o ¿yw¹ katolickoœæ w ramach
WKEE wi¹¿e siê z tym, ¿e synody i kierownictwa niektórych jej Koœcio³ów
cz³onkowskich nie uwzglêdniaj¹ dostatecznie przy podejmowaniu uchwa³ ca³ej
wspólnoty koœcielnej WKEE i z tym zwi¹zanych zobowi¹zañ do praktykowania
koncyliarnoœci.
86)
W zdolnoœci do intensywnie prze¿ywanej katolickoœci ad intra
rozstrzyga siê ekumeniczna sensownoœæ modelu jednoœci WKEE oraz jej zdolnoœæ wprowadzania tego modelu do dialogu z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi.
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4. Zalecenia i konkretyzacje
87)
W I i II czêœci tego studium wskazano, ¿e darowana i urzeczywistniona w WKEE jednoœæ jest prze¿ywana i doœwiadczana jako wspólnota
nabo¿eñstwa. Koœcio³y deklaruj¹ wspólnotê koœcieln¹ oraz s³u¿¹ sobie wzajemnie wspólnot¹ kazalnicy i Sto³u Pañskiego (KL 33n.). W ten sposób wed³ug
ich przekonania jest dana jednoœæ Koœcio³a Jezusa Chrystusa. Jest ona darem
Bo¿ym dla dot¹d podzielonych Koœcio³ów, które teraz sk³adaj¹ wspólne œwiadectwo wobec œwiata i zobowi¹zuj¹ siê do wspólnej s³u¿by.
88)
Czêœæ III studium wymienia obecne wyzwania oraz odnosi je do
aktualnej sytuacji WKEE. Zobowi¹zanie, recepcja i katolickoœæ otrzymuj¹
przez to swoje prawdziwe znaczenie, kiedy wnosz¹ swój wk³ad w widzialnoœæ
zadeklarowanej i urzeczywistnionej wspólnoty. Ta wspólnota przyjmuje tu i teraz konkretny kszta³t. Tylko jako widzialna wspólnota koœcielna, model jednoœci praktykowany w WKEE mo¿e byæ uznany za wiarygodny tak¿e w dialogu z
innymi Koœcio³ami spoza wspólnoty.
89)
W koñcowej czêœci IV musi wiêc chodziæ o podanie konkretnych
zaleceñ, dziêki którym WKEE mog³aby lepiej realizowaæ swoje zadania w
s³u¿bie jednemu Koœcio³owi Jezusa Chrystusa. Realizacja tego zadania stanie
siê mo¿liwa przez przywo³anie wymiarów wspólnoty koœcielnej omówionych
w czêœci pierwszej.

4.1 Wspólnota koœcielna jako wspólnota nabo¿eñstwa
4.1.1 Wspólnota nabo¿eñstwa i katolickoœæ
90)
Jeœli wspólnota nabo¿eñstwa jest wyrazem widzialnie urzeczywistnionej w WKEE jednoœci, wówczas nale¿y wzmacniaæ œwiadomoœæ i jasno wyznawaæ, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie WKEE s¹ jednym Koœcio³em (por.
wy¿ej par. 56).
91)
Ta œwiadomoœæ bycia wspólnie jednym Koœcio³em, a nie tylko federacj¹ czy zwi¹zkiem koœcielnym nie oznacza bynajmniej ujednolicenia. Nie
mo¿e chodziæ o to, ¿eby uznaæ jeden kszta³t koœcielnoœci czy jedn¹ jedyn¹ ponadregionaln¹ lub ponadnarodow¹ strukturê koœcieln¹. Koœcio³y zrzeszone w
WKEE s¹ i pozostaj¹ Koœcio³ami o ró¿nym statusie konfesyjnym (KL 29).
Ka¿dy mówi swoim jêzykiem, ma swój historyczny kszta³t, swoje szczególne
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tradycje i konfesyjn¹ specyfikê, ró¿ne akcenty teologiczne, w³asne struktury
koœcielne. W niektórych miejscach doprowadzi³o to do tego, ¿e niektóre Koœcio³y zrzeszone w WKEE postanowi³y utworzyæ Koœció³ unijny, gdzie indziej
sprawa ta nie jest przedmiotem rozwa¿añ. Takie decyzje mog¹ zapadaæ tylko
lokalnie.
92)
Nie mo¿e chodziæ o to, ¿eby przezwyciê¿yæ ró¿nice tylko dlatego, ¿e nimi s¹. Chodzi o to, ¿eby zmieniæ charakter tych ró¿nic. Ró¿nice dziel¹ce Koœcio³y musz¹ staæ siê wyrazami uprawnionego bogactwa w ró¿norodnoœci. Twórcy Konkordii leuenberskiej osi¹gnêli to w przypadku historycznych
potêpieñ doktrynalnych. Musi siê to tak¿e dalej dziaæ, by ¿adna ró¿nica nie powodowa³a na nowo kwestionowania wspólnoty nabo¿eñstwa.
93)
Jako wspólnota nabo¿eñstwa, WKEE jest wspólnot¹ wyznawania.
To, ¿e Koœcio³y ró¿nych tradycji wyznaniowych deklaruj¹ wspólnotê koœcieln¹
oznacza z jednej strony, ¿e ró¿norodnoœæ w zakresie postaw etycznych, spo³ecznych i politycznych nale¿y do wspólnoty koœcielnej. Jedna Ewangelia prowadzi w ró¿nych sytuacjach do ró¿nych postaw. Nie chodzi tu jednak o ró¿norodnoœæ dla samej ró¿norodnoœci. „Konkordia leuenberska zawiera zobowi¹zanie Koœcio³ów-sygnatariuszy, by przy ró¿nym statusie wyznaniowym pójœæ
wspóln¹ ‘drog¹ wyznania’. W tym sensie Konkordia jest ‘drogo-wskazem’ dla
Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE, by iœæ razem drog¹ wspólnego wyznawania” (Pismo, wyznanie, Koœció³, koniec czêœci 7). Wspólnota nabo¿eñstwa nie
mo¿e byæ oderwana od wspólnego wyznawania, które wci¹¿ jest miar¹ uprawnienia ró¿nic na tej drodze (por. 3.1.4).
94)
Wspólnota nabo¿eñstwa oznacza, ¿e WKEE jest Koœcio³em katolickim. Tam, gdzie w prawdzie jest zwiastowane S³owo i s¹ sprawowane
sakramenty, jest jeden katolicki Koœció³ Jezusa Chrystusa. Katolickoœæ oznacza, ¿e ka¿da wspólnota odprawiaj¹ca nabo¿eñstwo jest ca³ym Koœcio³em,
nie uzurpuj¹c sobie bycia ca³ym Koœcio³em. Reformacyjnym przekonaniem
jest tak¿e to, ¿e wspólnota nabo¿eñstwa jest wtedy Koœcio³em katolickim,
kiedy po³¹czona jest z ca³ym Koœcio³em ponad swoimi granicami czasowymi
i przestrzennymi. Nawet gdy Koœcio³y wyros³e z Reformacji nada³y Koœcio³owi lokalnemu wiêksz¹ autonomiê ni¿ by³o to œredniowieczu, to w swoich
porz¹dkach koœcielnych nigdy nie popiera³y tendencji zmierzaj¹cych do kongregacjonalizmu. Œwiêtuj¹ca tu i teraz wspólnota jest, w swojej istocie,
zwi¹zana ze wszystkimi lokalnymi wspólnotami. Granice etniczne, narodowe
czy inne ulegaj¹ rozbiciu. Koœció³ katolicki przekracza te¿ granice czasowe i
w³¹cza œwiêtuj¹c¹ tu i teraz wspólnotê w chrzeœcijañstwo wszystkich epok,
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poczynaj¹c od wspólnoty Koœcio³a pierwszych wieków. Tak i Reformacja nie
rozumie Koœcio³a katolickiego jako sumy lokalnych wspólnot zgromadzonych
na nabo¿eñstwie, ale jako una catholica ecclesia, która jest doœwiadczana w
poszczególnych wspólnotach.
95)
Sta³ym zadaniem WKEE jest wyra¿anie wspólnej koœcielnoœci
lokalnej wspólnoty z ponadlokalnym Koœcio³em. Sprawie tej s³u¿¹ Zgromadzenie Ogólne, Rada i Biuro, a tak¿e wszystkie inne obszary pracy WKEE.
Przedstawienie wspólnej koœcielnoœci wymaga lepszego uwidocznienia. W
ten sposób wchodzi siê na nieznany l¹d, nawet jeœli w historii Koœcio³a wystêpuj¹ w innych kontekstach pewne wskazania na ³¹cznoœæ niezale¿nych
Koœcio³ów, jak chocia¿by zasada autokefalii wywodz¹ca siê z tradycji starokoœcielnej.
96)
W tym sensie rozumienie jednoœci jako wspólnoty nabo¿eñstwa
jest zasad¹ hermeneutyczn¹ ca³ej pracy wewn¹trz WKEE. Z niej wynikaj¹ i w
niej decyduj¹ siê wspólnota nauczania, wspólnota œwiadectwa i s³u¿by, wspólnota w rosn¹cym kszta³towaniu siê i wspólnota na rzecz œwiatowej ekumenii.
Jako prze¿ywana wspólnota nabo¿eñstwa WKEE jest jednym Koœcio³em w
pojednanej ró¿norodnoœci. Jest spraw¹ decyduj¹c¹ i powinno staæ siê oczywistoœci¹, ¿e Koœcio³y zrzeszone w WKEE rozumiej¹ siê wspólnie jako jeden
Koœció³ i to te¿ wyraŸnie mówi¹ i wyra¿aj¹.

4.1.2 Wspólne zwiastowanie S³owa
i sprawowania sakramentów
97)
Og³oszenie wspólnoty kazalnicy i Sto³u Pañskiego ma na celu, by
faktycznie dochodzi³o do wspólnych nabo¿eñstw. Wspólne nabo¿eñstwa s¹
oczywistoœci¹ od lat na ponadregionalnych i miêdzynarodowych spotkaniach
Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE (zgromadzenia ogólne, konsultacje miêdzynarodowe, spotkania grup regionalnych itd.). Decyduj¹ce jest to, ¿e dzieje siê
to te¿ w krajach i regionach, gdzie ró¿ne Koœcio³y cz³onkowskie WKEE s¹
razem w jednym miejscu. Og³oszenie wspólnoty koœcielnej liczy siê z partykularnoœci¹ ka¿dego Koœcio³a, chodzi jednak o to, by wychodziæ poza pokojow¹
koegzystencjê lokaln¹.
98)
Wspólne ¿ycie kultowe wymaga troski i wsparcia w liturgii i zasobie œpiewnikowym. Wiele uda³o siê w poprzednich latach osi¹gn¹æ (por. 1.3.1).
To, co siê uda³o, nale¿y otoczyæ opiek¹ i rozbudowywaæ.
W procesie konsultacyjnym do tego studium pad³y nastêpuj¹ce sugestie:
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Przy szczególnych okazjach powinno siê odprawiaæ wspólne nabo¿eñstwa S³owa i komunijne Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.
Niedzieli leuenberskiej w po³owie marca i jej ukszta³towaniu nale¿a³oby
poœwiêciæ wiêcej uwagi tak¿e przez wymianê kaznodziejów, zapraszanie kaznodziejów z innych Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE czy spotkania z s¹siednimi zborami Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.
Nale¿y wprowadziæ lub rozwin¹æ nowe formy nabo¿eñstwa, które przemawia³yby do m³odszego pokolenia. WKEE powinna otworzyæ siê na nowe
pieœni i elementy liturgiczne, atrakcyjne dla ludzi spoza krêgu tradycyjnych
uczestników nabo¿eñstw.
WKEE powinna skupiæ siê bardziej na muzyce koœcielnej i nawi¹zaæ
kontakt z Europejsk¹ Konferencj¹ ds. Ewangelickiej Muzyki Koœcielnej.
99)
Doœwiadczenie wspólnoty nabo¿eñstwa wykracza poza istniej¹c¹
wspólnotê koœcieln¹. Nale¿y przy tym dostrzegaæ i mierzyæ siê z nowymi wyzwaniami. W wielu krajach Europy powstaj¹ nowe wspólnoty, które czêsto s¹
blisko spokrewnione z tradycjami luterañskimi, reformowanymi, unijnymi czy
metodystycznymi, powo³uj¹ siê na nie œwiadomie, ale prawie nie maj¹ kontaktu z Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE. Chodzi czêsto o nowe wspólnoty etniczne, powsta³e przewa¿nie wskutek migracji oraz o grupy (neo)pentekostalne. Ró¿nice wynikaj¹ nie tyle z pod³o¿a teologicznego, lecz s¹ przede wszystkim dostrzegalne w duchowoœci oraz formach pobo¿noœci i nabo¿eñstwa.
100) Jako ¿e w rozumieniu WKEE wspólnota koœcielna opiera siê na
wspólnocie nabo¿eñstwa, do ekumenicznych zadañ WKEE nale¿y te¿ zachêcanie do organizowania wspólnych nabo¿eñstw z Koœcio³ami spoza WKEE, np.
w tradycji ekumenicznej „modlitwy w intencji miasta”. Z doœwiadczenia takich nabo¿eñstw mog¹ powstaæ nowe impulsy do podjêcia nowych dialogów,
które ostatecznie mog¹ prowadziæ do rozszerzenia wspólnoty koœcielnej.
101) Ze spotkañ, na przyk³ad, z Koœcio³ami i wspólnotami migrantów
o tle zielonoœwi¹tkowym mog¹ wynikn¹æ impulsy dla duchowoœci. Jednoczeœnie mo¿na wskazaæ tym Koœcio³om pomocn¹ rolê form instytucjonalnych i
szanse, które otwiera refleksja teologiczna.
102) Wspólnota w nabo¿eñstwie zawiera w sobie wzajemne uznane
urzêdów, zw³aszcza ordynacji jako szczególnego urzêdu pos³ugi S³owa i Sakramentu (por. KL 33). Uznanie ordynacji nie jest jednak to¿same z mo¿liwoœci¹
zatrudnienia w ka¿dym Koœciele. Fakt ten „nie narusza obowi¹zuj¹cych w Koœcio³ach przepisów dotycz¹cych wprowadzenia w urz¹d duchownego, sprawoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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wania pos³ugi duszpasterskiej lub organizacji ¿ycia parafialnego” (KL 43). Starania o wzajemne uznanie wykszta³cenia, szczególnie do sprawowania urzêdu
duchownego, s¹ przedmiotem trwaj¹cych rozmów.
W procesie konsultacyjnym do tego studium pad³y nastêpuj¹ce sugestie:
Tematyka i dokumenty zwi¹zane z WKEE powinny odgrywaæ wiêksz¹
rolê w kszta³ceniu duchownych. Studenci powinni byæ zachêcani do odbycia
czêœci studiów na uczelniach innych Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE. Tak¿e
czêœæ wikariatu powinna móc siê odbyæ za granic¹ w innym Koœciele WKEE.
W formu³ach ordynacji powinno siê uwzglêdniaæ wspólnotê koœcieln¹ WKEE;
w ordynacjach w miarê mo¿liwoœci powinni braæ udzia³ duchowni innych Koœcio³ów WKEE.
Dalej zaproponowano: wspólne europejskie kolegium dla dalszego kszta³cenia duchownych, czasowe wymiany duchownych miêdzy Koœcio³ami
WKEE, wizytacje ekumeniczne w Koœcio³ach partnerskich WKEE.

4.2 Wspólnota koœcielna jako wspólnota nauczania
103) W Konkordii leuenberskiej sygnatariusze zobowi¹zali siê do dalszej pracy teologicznej i tym samym weszli na bogat¹ drogê, która nale¿y do
wyznaczników wspólnoty koœcielnej. T¹ drog¹ trzeba iœæ wytrwale dalej.
104) Dotychczasowe kroki w pracy sprawdzi³y siê: autoryzowane przez
Radê WKEE grupy robocze i projektowe przygotowuj¹ na bazie rozpoczêtego
procesu studyjnego pierwszy projekt raportu, który Rada przekazuje Koœcio³om
cz³onkowskim do zajêcia stanowiska. Na tej podstawie ka¿da grupa projektowa
lub robocza przygotowuje potem tekst, który zostanie przedstawiony Zgromadzeniu Ogólnemu ostatecznego do zaopiniowania i zatwierdzenia. Po przyjêciu
ostatecznego tekstu przez Zgromadzenie Ogólne, wynik rozmów doktrynalnych
otrzymuj¹ Koœcio³y do recepcji i ewentualnego zastosowania.
105) Recepcja zatwierdzonych przez Zgromadzenie Ogólne tekstów
przebiega³a w przesz³oœci bardzo ró¿nie. Bywa³y teksty, które zyskiwa³y szeroki i g³êboki oddŸwiêk, ale bywa³y te¿ takie, które pomimo swojego znaczenia
nigdy nie wysz³y poza gremia fachowe. W wielu przypadkach sta³y za tym problemy komunikacyjne: czêsto zbyt ma³o uwagi poœwiêcano obwieszczaniu i
rozpowszechnianiu wyników rozmów doktrynalnych. Koœcio³y cz³onkowskie
WKEE powinny bardziej ni¿ dot¹d zaanga¿owaæ siê w adekwatne formy komunikacji wyników rozmów doktrynalnych. Tak¿e bardziej ni¿ obecnie musz¹
byæ one w kszta³ceniu teologicznym.
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106) Wyniki rozmów doktrynalnych odzwierciedlaj¹ zawsze konkretny stan dyskursu teologicznego. W nierzadkich przypadkach ten dyskurs rozwin¹³ siê i powsta³y nowe pytania i pogl¹dy. St¹d narzuca siê potrzeba zaktualizowania wczeœniejszych wyników rozmów doktrynalnych, rozbudowania
tych¿e w nowym horyzoncie poznania teologicznego i nowych problemów lub
wrêcz poddania ich ca³kowitej rewizji.
107) W przysz³oœci tematy rozmów doktrynalnych powinny byæ czêœciej
proponowane przez Koœcio³y cz³onkowskie WKEE i przekazywane dalej za poœrednictwem Rady. Obok rozmów doktrynalnych powinna te¿ istnieæ mo¿liwoœæ
tworzenia dokumentów doradczych przez powo³ane do tego grupy projektowe.
108) Szczególnej uwagi w nadchodz¹cych latach wymagaj¹ nastêpuj¹ce tematy:
• Koœció³ a polityka (w nawi¹zaniu do rozmów dotycz¹cych królewskiego panowania Chrystusa i doktryny o dwóch pañstwach oraz „Koœcio³a i
spo³eczeñstwa”, por. KL 39), uwzglêdniaj¹c aktualne problemy w Europie (np.
populizm, nacjonalizm, ksenofobia).
• Ró¿nice etyczne i wspólnota koœcielna (uzasadniona ró¿norodnoœæ czy
rozbie¿noœæ wp³ywaj¹ca na podzia³y koœcielne).
• Wiara chrzeœcijañska a islam w kontekstach wspó³czesnej Europy jak
i inne wyzwania zwi¹zane ze spotkaniem z innymi religiami.
• Budowa zboru i nowe formy koœcielnoœci.
• Socjalizacja religijna i katecheza w rodzinie.
• Chrzest i praktyka chrzcielna (w nawi¹zaniu do kontynuowania rozmów doktrynalnych dotycz¹cych praktyki chrzcielnej, por KL 39, oraz podjêcia rozmów z Koœcio³ami tradycji anabaptystycznej).
• Warunki uczestnictwa w Wieczerzy Pañskiej.
• Ordynacja kobiet (w nawi¹zaniu do dialogu doktrynalnego „Urz¹d, ordynacja, episkope”, par. 58-60).
• Konfirmacja i czynnoœæ konfirmacyjna.
Priorytet powinny mieæ dwa pierwsze tematy.

4.3 Wspólnota koœcielna
jako wspólnota rosn¹cego nabierania kszta³tu
109) Dla wspólnoty koœcielnej WKEE istotne jest urzeczywistnienie
wspólnoty nabo¿eñstwa, nauczania, œwiadectwa, s³u¿by i odpowiedzialnoœci
ekumenicznej oraz wzmocnienie zwartoœci Koœcio³ów. Wa¿ne jest wiêc, by
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wzmacniaæ tak¿e struktury, w których wspólnota koœcielna mo¿e byæ w sposób
zobowi¹zuj¹cy prze¿ywana i kszta³towana.
110) W konsekwencji podpisania Konkordii leuenberskiej i rozbudowy
WKEE, w wielu Koœcio³ach nast¹pi³o nowe ukszta³towanie ich ¿ycia jako
Koœcio³ów reformacyjnych. W niektórych krajach (np. w Holandii, Niemczech,
Francji) dosz³o do powstania unii koœcielnych lub przynajmniej zwi¹zków koœcielnych, w których Koœcio³y ró¿nych tradycji konfesyjnych razem realizuj¹
swoje zadania. W niektórych regionach zrodzi³y siê godne uwagi modele kooperacji ponad granicami, jak np. nad górnym Renem.
111)
Aby wzmocniæ ca³¹ wspólnotê koœcieln¹ WKEE trzeba myœleæ o
nowych drogach i formach, które mog¹ mieæ wk³ad w promowanie zobowi¹zuj¹cego charakteru wspólnoty koœcielnej oraz ¿ycia poszczególnych Koœcio³ów
jako Koœcio³ów WKEE w ich ró¿norodnych kontekstach, nie ograniczaj¹c przy
tym niezale¿noœci (autonomia recepcji) zaanga¿owanych Koœcio³ów.
112)
Wiêkszoœæ Koœcio³ów WKEE reguluje zadanie swojego pos³annictwa oraz ¿ycia wspólnotowego w ramach porz¹dku koœcielnego. Dla WKEE
by³oby po¿¹dane, gdyby obok statutu powsta³a jeszcze Karta wspólnoty koœcielnej. Mo¿na by³oby w niej zawrzeæ to, co wynika z przyjêtego w Konkordii
leuenberskiej zgodnego rozumienia Ewangelii i wzajemnego uznania Koœcio³ów za Koœcio³y dla wspólnego ¿ycia liturgicznego, duchowego, teologicznego i
diakonijnego. Karta powinna opisywaæ duchowe zobowi¹zania Koœcio³ów w
piêciu podanych formach doœwiadczania wspólnoty koœcielnej w ramach
WKEE.
113) Wspólnota koœcielna ¿yje gotowoœci¹ do koncyliarnoœci (por. par.
80). Zgromadzenie Ogólne rozpoczyna procesy koncyliarne, które maj¹ centralne znaczenie dla urzeczywistnienia wspólnoty koœcielnej. Do tego nale¿¹ szczególnie rozmowy doktrynalne i teologiczne projekty studyjne, które s³u¿¹ pog³êbieniu wspólnoty. Dokumenty s¹ konsultowane, na koniec zostaj¹ przyjête przez
Zgromadzenie Ogólne. Nawet jeœli nie przebiega to w trybie reprezentatywnego
wotum synodalnego, dokumenty te s³u¿¹ przecie¿ czytelnemu okreœleniu stanowiska WKEE oraz zobowi¹zuj¹cej orientacji wewnêtrznej i zewnêtrznej.
114) Rola Zgromadzenia Ogólnego mo¿e zostaæ jeszcze wzmocniona,
jeœli, po pierwsze, znaczenie recepcji uchwa³ koncyliarnych dotycz¹cych pog³êbienia wspólnoty koœcielnej zostanie odnotowane w statutach lub porz¹dkach
koœcielnych.
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115) Po drugie, jego rola mo¿e byæ wzmocniona, jeœli Koœcio³y
porozumiej¹ siê, by wysy³anie delegatów na Zgromadzenie Ogólne by³o po³¹czone z decyzj¹ synodaln¹ b¹dŸ z innymi procedurami zarz¹dczymi w Koœciele.
116) Aby wzmocniæ recepcjê procesów koncyliarnych w sprawach nauczania i praktyki koœcielnej w WKEE, by³oby rzecz¹ pomocn¹ opisanie w
Karcie wspólnoty koœcielnej nie tylko procesów decyzyjnych, ale te¿ praktyk w
zakresie recepcji w Koœcio³ach.
117)
Przy zmianach porz¹dków koœcielnych powinna byæ wyraŸnie
uwzglêdniona Konkordia leuenberska oraz wspólnota koœcielna istniej¹ca w
ramach WKEE. Koœcio³y, którym dot¹d wystarcza³y nieliczne regu³y administracyjne, powinny rozwa¿yæ wprowadzenie porz¹dku koœcielnego, w którym
zostan¹ opisane i uporz¹dkowane wzajemne zobowi¹zania duchowe w ró¿nych
obszarach ¿ycia koœcielnego.
118)
Z inicjatywy Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE dosz³o od 2012
roku do wielu spotkañ ewangelickich synoda³ów Europy. Celem by³o pog³êbienie wspólnoty koœcielnej w WKEE na poziomie synodalnym oraz wzmocnienie
mo¿liwoœci wspó³dzia³ania. Te spotkania okaza³y siê wa¿nym i perspektywicznym instrumentem wzmacniania wspólnoty koœcielnej przez wewnêtrzn¹ wymianê myœli o obszarach i tematach, które okreœl¹ przysz³oœæ spo³eczeñstw
europejskich i przez to postawi¹ Koœcio³y wobec nowych wyzwañ. Spotkania
te nale¿y kontynuowaæ. O pracy nad tematami nale¿y poinformowaæ Zgromadzenie Ogólne.
119) Równolegle do spotkañ ewangelickich synoda³ów mo¿na wzmacniaæ strukturaln¹ ³¹cznoœæ w ramach WKEE tak¿e przez spotkania na poziomie
parafialnym oraz przez regularne spotkania duchownych pe³ni¹cych funkcje w
Koœcio³ach cz³onkowskich.

4.4 Wspólnota koœcielna
jako wspólnota œwiadectwa i s³u¿by w dzisiejszej Europie
120) Konkordia Leuenberska jest dokumentem „reformacyjnych Koœcio³ów w Europie”. Jest wiêc oczywiste, ¿e te Koœcio³y odnosz¹ swoje wspólne œwiadectwo i wspóln¹ s³u¿bê zawsze do szczególnej sytuacji Europy. Europa jest ich kontekstem geograficznym, kulturowym i politycznym. W zwi¹zku
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z tym Europa i kwestie europejskie sta³y siê tematami centralnymi po przezwyciê¿eniu podzia³ów w 1989 roku i otwarciu siê nowych politycznych i spo³ecznych pól dzia³ania.
121) Wielkie nadzieje co do mo¿liwoœci Europy z jednej oraz znacz¹cy
sceptycyzm wobec wysokich oczekiwañ co do wspó³pracy narodów
Europy z drugiej strony, s¹ charakterystycznymi nastrojami ludzi w dzisiejszej
Europie. Jest to napiêcie, które znajduje swoje odzwierciedlenie tak¿e w Koœcio³ach cz³onkowskich WKEE. Napiêcie miêdzy nadziej¹ a sceptycyzmem
wzros³o jeszcze znacz¹co przez kryzysowy rozwój wypadków
w ostatnich latach. Nadzieja wyra¿a siê w programowym postulacie
Zgromadzenia Ogólnego w Belfaœcie (2001), by uczyniæ „g³os Koœcio³ów
ewangelickich w Europie bardziej s³yszalnym”. Troska o przysz³oœæ Europy zamanifestowana zosta³a w g³osie Zgromadzenia Ogólnego we Florencji (2012) o
wspó³czesnym po³o¿eniu Europy z problemami ostrego kryzysu finansowego,
gospodarczego i odnoœnie do zad³u¿enia pañstw. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE
bêd¹ przeciwstawiaæ g³osom rezygnacji zachêtê do wspó³pracy i solidarnoœci
ponad granicami oraz walczyæ z fiksacj¹ na narodowych egoizmach. Trzymanie siê myœli o europejskim porozumieniu i solidarnoœci oraz zasad wolnoœciowej demokracji jest wa¿nym probierzem wspólnoty koœcielnej.
122) Wspó³czesna Europa musi radziæ sobie z wieloœci¹ powa¿nych
problemów, które w euforii 1989 roku prawie nikt nie uwa¿a³by za mo¿liwe.
Spory wojenne po upadku Jugos³awii w latach dziewiêædziesi¹tych czy wojna na wschodzie Ukrainy pokazuj¹, jak cenny jest pokój i jak bardzo trzeba
siê o niego staraæ. Kryzys finansowy, gospodarczy i zwi¹zany z zad³u¿eniem
pañstw uwidoczni³ wyraŸn¹ przepaœæ pomiêdzy Europ¹ pó³nocn¹ i po³udniow¹. Dramatycznym wyzwaniem dla spo³eczeñstwa europejskiego s¹ te¿
ogromne fale uchodŸców, ostatnia z nich pojawi³a siê w zwi¹zku z wojn¹
domow¹ w Syrii.
123) Koœcio³y cz³onkowskie WKEE nie mog¹ abstrahowaæ od tego, ¿e
sk³adaj¹ œwiadectwo i pe³ni¹ s³u¿bê poœród rozwoju tej kryzysowej sytuacji:
œwiadectwo Ewangelii wzywa i zobowi¹zuje do s³u¿by na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Chrzeœcijanie i Koœcio³y w Europie
powinny tworzyæ sieæ pojednania i dzia³ania dla potrzebuj¹cych, cierpi¹cych
biedê ludzi. Zrobi¹ wszystko, co w ich mocy, by tworzyæ i umacniaæ znaki
pojednania i pomocy w potrzebie. Tylko w ten sposób mog¹ zachêciæ politykê
do odpowiedzialnego dzia³ania w kryzysie oraz do solidarnoœci z ludŸmi zmuszonymi do ucieczki, migracji oraz dotkniêtymi bied¹.

96

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

BAZYLEA, 13 – 18 WRZEŒNIA 2018

124) Istniej¹ problemy etyczne, wobec których Koœcio³y nie mog¹ wypowiedzieæ siê jednym g³osem i nie musz¹ te¿ tego czyniæ. Ocena niektórych
kwestii etycznych jest wysoce kontekstualna; Koœcio³y ewangelickie powinny
tu zaakceptowaæ pluralizm i decyzje odbiegaj¹ce od w³asnego punktu widzenia. Miar¹ dopuszczalnoœci ró¿nicy w sprawach etycznych jest mo¿liwoœæ jej
pogodzenia ze wspólnot¹ nabo¿eñstwa (por. 3.1.6). Wystêpuj¹c na rzecz pokoju
i pojednania, sprawiedliwoœci i przezwyciê¿enia biedy oraz przeciw dewastowaniu œrodowiska naturalnego, Koœcio³y ewangelickie musz¹ zajmowaæ
wspólne stanowisko, nawet gdy w ocenie zjawisk kryzysowych i ich rozwi¹zania mog¹ byæ ca³kiem uprawnione ró¿ne punkty widzenia. Kto oczekuje, by
Koœcio³y cz³onkowskie WKEE mówi³y jednym g³osem, musi siê zaanga¿owaæ,
by g³os Ewangelii by³ s³yszany w Europie.
125) Trwaj¹ca od 2009 roku wspó³praca ze Wspólnot¹ Robocz¹ Ewangelickich Dzie³ Diasporalnych w Europie (AGDE) by³a wa¿nym krokiem przy
koordynacji wspólnych akcji pomocowych; ta misja spo³eczna i diakonijna
musi byæ dalej realizowana, a zwi¹zana z tym aktywnoœæ pog³êbiana i rozbudowywana. Tak samo projekty pomocy miêdzykoœcielnej wspierane przez poszczególne Koœcio³y cz³onkowskie musz¹ byæ konsekwentnie kontynuowane.
Dzia³ania diakonijne maj¹ istotne znaczenie dla Koœcio³ów.

5. Wspólnota koœcielna
jako wspólne zobowi¹zanie ekumeniczne
126) WKEE uwa¿a swoje rozumienie jednoœci i jej urzeczywistnienie
za s³u¿bê ca³emu ruchowi ekumenicznemu (por. KL 46n.). Jak ju¿ wskazano
w czêœci 1.4, osi¹gniêta przez ni¹ wspólnota przynios³a w wielu miejscach
znacz¹ce postêpy na drodze do jednoœci. Jednak procesu tego, jak ukazuje to
dobitnie czêœæ 3.3, nie mo¿na uwa¿aæ za zamkniêty. Praktykowany w WKEE
model wspólnoty koœcielnej w porównaniu z wieloma innymi modelami ekumenicznymi mo¿e siê ju¿ wykazaæ z widocznymi osi¹gniêciami i z tego powodu jawi siê jako szczególnie owocny. Konkordia leuenberska zobowi¹zuje
WKEE do wnoszenia swojego rozumienia jednoœci Koœcio³a do œwiatowego
dialogu ekumenicznego. To bêdzie okreœlaæ te¿ interkonfesyjn¹ pracê WKEE
w przysz³oœci, zw³aszcza w kontekœcie d³ugoletnich zwi¹zków z Koœcio³ami
anglikañskimi i prawos³awnymi oraz z Europejsk¹ Federacj¹ Baptystyczn¹.
Rozpoczêta w 2013 roku seria konsultacji z Koœcio³em rzymskokatolickim
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ma szczególne znaczenie, jako ¿e mo¿liwoœci i skutecznoœæ modelu wspólnoty
koœcielnej s¹ tu w centrum uwagi.
127) Zobowi¹zanie ekumeniczne, które wynika z rozumienia wspólnoty
koœcielnej przez Konkordiê leuenbersk¹, musi sprawdziæ siê tak¿e wobec nowych ruchów koœcielnych, takich jak neopentekostalni i neoewangelikalni wewn¹trz i poza Koœcio³ami cz³onkowskimi WKEE. W spotkaniu z takimi nurtami ujawnia siê, ¿e wiele Koœcio³ów stoi wobec podobnych wyzwañ ekumenicznych i etycznych. W odpowiedzi na to pokazuje siê zdolnoœæ ekumeniczna
w nowych warunkach XXI wieku.
128) Rozumienie jednoœci WKEE sprawdza siê w relacji do innych
Koœcio³ów na p³aszczyŸnie lokalnej. Jest ogólnym doœwiadczeniem, ¿e wa¿ne
zasady ujawniaj¹ swoje znaczenie dopiero w faktycznym spotkaniu z innymi.
Proces ekumeniczny nie ogranicza siê do wymiany dokumentów, ale rozwija
siê w spotkaniach ludzi, którym Bóg daje now¹ jakoœæ wspólnoty (por. 3.2.2). Z
tego wynikaj¹ specyficzne problemy zarówno dla Koœcio³ów wiêkszoœciowych,
które z ³atwoœci¹ nie dostrzegaj¹ innych Koœcio³ów cz³onkowskich na w³asnym terenie, jak i dla Koœcio³ów mniejszoœciowych, które niekiedy maj¹
sk³onnoœæ do izolacji. Tam, gdzie s¹ funkcjonalne struktury ekumeniczne na
p³aszczyŸnie lokalnej (lokalne rady Koœcio³ów/wspólnoty robocze itp.), powinna odbywaæ siê zawsze wspó³praca zborów Koœcio³ów cz³onkowskich WKEE.
Przy tym rodzi siê zawsze pytanie, jak one mog¹ wejœæ w dialog z innymi
wspólnotami chrzeœcijañskimi. W lokalnym doœwiadczaniu jednoœci jest ona
odczuwalna jako dar Bo¿y.
129) Wiele Koœcio³ów przynale¿nych do WKEE utrzymuje wspólnotê koœcieln¹ z innymi Koœcio³ami, które nie nale¿¹ do Wspólnoty. Na przyk³ad niektóre Koœcio³y s¹ jednoczeœnie cz³onkami WKEE i wspólnoty z Porvoo. Niektóre
zawar³y odrêbne porozumienia z Koœcio³ami anglikañskimi, inne znów nie maj¹
¿adnych. Powstaj¹ce przez to warianty zasiêgu wspólnoty koœcielnej wewn¹trz
WKEE rodz¹ pytanie o kompatybilnoœæ ró¿nych uk³adów. To, ¿e na pierwszy rzut
oka wystêpuj¹ tu napiêcia, jest nie do unikniêcia na drodze do jednoœci. Przy bli¿szym ogl¹dzie widaæ jednak, ¿e nie chodzi o wy³¹czaj¹ce siê wzajemnie modele. Model Porvoo, na przyk³ad, jest wariantem modelu jednoœci wspólnoty koœcielnej, wiêc jednoczesna przynale¿noœæ do wspólnoty z Porvoo i WKEE nie
stanowi wobec siebie konkurencji. Jak d³ugo wyniki pracy WKEE nie s¹ poddawane w w¹tpliwoœæ, podwójne cz³onkostwo wielu Koœcio³ów poszerza i pog³êbia
tylko wspólnotê ekumeniczn¹. Model jednoœci WKEE nie s³u¿y utrzymaniu status quo, lecz jest nakierowany na wspólnotê wszystkich chrzeœcijan.
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130) To samo tyczy siê wspólnot œwiatowych. Niektóre Koœcio³y nale¿¹
jednoczeœnie do Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL), jak i Œwiatowej
Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR). Inne s¹ cz³onkami tylko jednej z tych wspólnot œwiatowych albo przynale¿¹ do Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Metodystycznych (ŒRKM). Jeszcze inne nie nale¿¹ do ¿adnej z nich. Lojalnoœci poszczególnych Koœcio³ów wobec tych wspólnot nie mog¹ byæ rozgrywane
przeciwko sobie. Model ekumeniczny WKEE chce tylko wzbogacaæ wspó³pracê ŒFL, ŒWKR, ŒRKM i innych wspólnot œwiatowych w oparciu o ju¿ praktykowan¹ wspólnotê koœcieln¹ w ramach WKEE. Drogi, które znaleziono w
WKEE, by dojœæ do wspólnoty koœcielnej w ró¿nych kontekstach i przy ró¿nych
sformu³owaniach konfesyjnych, mog¹ okazaæ siê obiecuj¹ce tak¿e na poziomie ogólnoœwiatowym. Koœcio³y cz³onkowskie WKEE mog¹ wnieœæ swoje doœwiadczenia do dialogów miêdzy wspólnotami œwiatowymi, by dotychczasowe
wyniki teologiczne mog³y przynieœæ nowe owoce.
Przyk³adem jest ostatnio og³oszony raport Komisji Wspólnej ŒFL i
ŒWKR Wspólnota: byæ Koœcio³em, który wœród Koœcio³ów reformowanych i
luterañskich stwierdza wspólne rozumienie Ewangelii i faktyczne pojednanie
to¿samoœci konfesyjnych oraz zachêca do praktycznych kroków dla urzeczywistnienia wspólnoty koœcielnej. Podobieñstwo do rozumienia Koœcio³a i jednoœci przez WKEE jest trudne do przeoczenia.
131) Od podpisania Konkordii leuenberskiej bardzo siê rozwinê³a
wspólnota koœcielna WKEE. Lecz osi¹gniêty cel zachowa swoj¹ ¿ywotnoœæ
tylko wówczas, gdy jego znaczenie znajdzie sta³e potwierdzenie. Historia
WKEE mo¿e zachêciæ do pog³êbiania tego, co ju¿ zosta³o osi¹gniête.
„Zmiany nastêpuj¹ce w œrodowisku ¿yciowym, zmiany w dziedzinie
form i struktur organizacyjnych Koœcio³ów nie musz¹ prowadziæ do utraty to¿samoœci – przeciwnie, zmiany te stwarzaj¹ szanse w zakresie nowych doœwiadczeñ duchowych, ale pod warunkiem, ¿e Koœcio³y bêd¹ konsekwentnie
opieraæ swoje ¿ycie na fundamencie” (KJC I. 1.4).
T³umaczenie: ks. Micha³ Koktysz

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

99

Z DZIA£ALNOŒCI ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Z DZIA£ALNOŒCI
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Obchody 70-lecia Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Amsterdam (Holandia), 23 sierpnia 2018
Setki ludzi z ca³ego œwiata zgromadzi³y siê na nabo¿eñstwie ekumenicznym w Amsterdamie w Nieuwe Kerk, koœciele z XV wieku, aby uczciæ 70.
rocznicê istnienia Œwiatowej Rady Koœcio³ów w miejscu, w którym organizacja ta zosta³a utworzona. Pod has³em: „Iœæ, modliæ siê, pracowaæ razem” zgromadzeni na nabo¿eñstwie uczcili ten jubileusz okolicznoœciow¹ muzyk¹, s³owami powitania Rady Koœcio³ów w Holandii i procesj¹ pielgrzymów z ca³ego
œwiata. Kazanie wyg³osi³ sekretarz generalny ŒRK, pastor dr Olav Fykse Tveit, a dr Agnes Abuom, moderatorka Komitetu Naczelnego Rady przewodzi³a
okolicznoœciowej modlitwie.
W swoim kazaniu na temat „Mi³oœæ Chrystusa przynagla nas” Tveit rzuci³ okiem wstecz na I Zgromadzenie Ogólne, które w 1948 roku odby³o siê w
Amsterdamie i rozwa¿a³ trudne kwestie, którym zajmowali siê wówczas delegaci. Stwierdzi³: „Orêdzie Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie pokazuje,
¿e delegaci wypowiadali siê œmia³o na temat realiów w œwiecie”. I doda³:
„Ich wiara by³a nadziej¹ wbrew wszelkim realiom, jakich doœwiadczyli w
przesz³oœci”.
Agnes Abuom w modlitwie ¿ali³a siê na sytuacjê w wielu miejscach na
œwiecie, lecz wyrazi³a te¿ ufnoœæ w umiejêtnoœæ wspólnoty ŒRK jednoczenia
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ludzi w d¹¿eniach pokojowych. „Boli mnie, gdy wraz z innymi muszê spogl¹daæ na to, jak stworzenie, które tak bardzo kochamy i nim siê cieszymy, poddawane jest nadu¿yciom i maltretowaniu”. Dalej modli³a siê: „S³ysza³am krzyki
mê¿czyzn i kobiet, m³odzieñców i panien na targach niewolników, podczas
ucieczki przed przemoc¹, jak wo³ali ‘Gdzie jest Bóg?’”.
W ramach obchodów jubileuszowych odby³o siê sympozjum na Protestanckim Uniwersytecie Teologicznym w Amsterdamie pod has³em: „Goœcinnoœæ: pielgrzymka na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju”.
Sekretarz generalny ŒRK, pastor dr O. F. Tveit w swoim przemówieniu
zatytu³owanym: „Mi³oœæ znajdzie drogê” mówi³ o jednoœci, wspólnocie i mi³oœci
wœród chrzeœcijan. „Co przed 70 laty w tym mieœcie zosta³o utworzone, by³o
prawdziwym ruchem – by pomniejszyæ nasze ró¿nice, wyleczyæ podzia³y i w
chrzeœcijañskiej solidarnoœci podaæ sobie rêce dla pomyœlnoœci œwiata” – powiedzia³. „W obliczu spustoszonego przez wojnê i zagro¿onego niepewnym pokojem
œwiata delegaci 147 Koœcio³ów zebranych na I Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK
postanowili wspólnie przyst¹piæ do jedynego ruchu ekumenicznego”. „Z naszej
perspektywy mo¿emy faktycznie poznaæ, ¿e ruch ekumeniczny wtedy i dzisiaj
jest w najg³êbszym sensie jednym ruchem mi³oœci”. „Dzisiaj, 70 lat póŸniej,
znajdujemy siê jednak w ca³kiem innym œwiecie, w którym spiêtrzy³y siê problemy wymagaj¹ce pilnego rozwi¹zania”. „Stwierdzamy, ¿e zasady ustalone w
okresie powojennym i liberalna demokracja s¹ podwa¿ane”. „Wywalczone z trudem postkolonialne wolnoœci s¹ zagro¿one rozk³adem w chaosie”.
Dr Agnes Abuom w swoim wyst¹pieniu wyrazi³a ubolewanie, i¿ w naszym œwiecie zmniejsza siê powoli znaczenie kultury goœcinnoœci. „Jest przykazaniem Bo¿ym, ¿e powinniœmy okazywaæ goœcinnoœæ obcym, cudzoziemcom lub nawet nieznajomym”. „Tam, gdzie ludzie sk³aniaj¹ siê ku goœcinnoœci,
sk³aniaj¹ siê tak¿e do prowadzenia dobrej ewangelizacji, gdy¿ oba czynniki s¹
ze sob¹ zwi¹zane”. Goœcinnoœæ nie jest tylko spraw¹ chrzeœcijañstwa, lecz
chodzi tak¿e o cz³owieczeñstwo, zdolnoœæ wczuwania siê i troskê o tych, których nie znamy. „Pielgrzymka sprawiedliwoœci inspiruje tak¿e innych na drodze do poszerzenia goœcinnoœci na tych, którzy ¿yj¹ w regionach spustoszonych
przez wojnê i zaanga¿owania siê na rzecz tego, aby sprawcy zostali poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci”.
Bogata historia ŒRK w zakresie popierania wzajemnego zrozumienia i
wspó³pracy œwiatowego chrzeœcijañstwa znalaz³a odbicie w prezentowanych
nowych publikacjach. Wydawnictwo ŒRK wyda³o z okazji jubileuszu cztery
nowe ksi¹¿ki i zeszyt specjalny czasopisma „The Ecumenical Review”. ¯ywy
przegl¹d ¿ycia i dzia³alnoœci ŒRK z perspektywy dziesiêciu zgromadzeñ ogólnych daje ksi¹¿ka „The Pilgrimage of Faith: Introducing the World Council of
Churches” autorstwa Donalda W. Norwooda, brytyjskiego ekumenisty, pastora i
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dziennikarza. Autor omawia tematy, które znajdowa³y siê od pocz¹tku w centrum uwagi ŒRK: centralne znaczenie modlitwy dla ruchu ekumenicznego; kroki na rzecz pokoju; dialog; walka z rasizmem; rola kobiet w Koœciele i spo³eczeñstwie; zaanga¿owanie na rzecz sprawiedliwoœci; edukacja; diakonia; troska o zachowanie stworzenia.
Praca wspomnieniowa by³ego sekretarza generalnego ŒRK dr. Konrada
Raisera pod tytu³em: „Ökumene unterwegs zwischen Kirchen und Welt” zawiera obszerny wgl¹d w ¿ycie i pracê ŒRK w okresie prze³omowych wydarzeñ
w Europie i œwiecie (1993 – 2003). Wydano te¿ w jêzyku hiszpañskim i w t³umaczeniu na jêzyk angielski biografiê innego sekretarza generalnego – Emilio
Castro; praca ta ma dwóch autorów, s¹ to: Carlos A. Sintado i Manuel Quintero Perez.
Wydanie specjalne czasopisma „The Ecumenical Review” z okazji 70.
rocznicy powo³ania do ¿ycia ŒRK zawiera jakiœ tekst ka¿dego z siedmiu dotychczasowych sekretarzy generalnych od 1948 roku: Willema A. Visser’t
Hoofta (1948-1966), Eugene Carson Blake’a (1966-1972), Philipa Pottera
(1972-1984), Emilio Castro (1985-1992), Konrada Raisera (1993-2003), Samuela Kobii (2004-2009) i Olava Fykse Tveita (2010-).
Z okazji jubileuszu na adres kierownictwa ŒRK nadesz³o wiele listów
gratulacyjnych ze strony najwy¿szych w³adz œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych, regionalnych organizacji koœcielnych i zwierzchników Koœcio³ów cz³onkowskich.
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, a zarazem prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej, ks. Jerzy Samiec skierowa³ list do duchownych swojego
Koœcio³a, w którym prosi³ o modlitewne wspomnienie ŒRK podczas nabo¿eñstwa w niedzielê 26 sierpnia. W liœcie tym przypomnia³ o okolicznoœciach powstania ŒRK i obecnoœci w tym procesie tak¿e Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce: „23 sierpnia 1948 r. w Amsterdamie raczkuj¹ca ekumenia
otrzyma³a instytucjonalny kszta³t opóŸniony o co najmniej dekadê z powodu
dzia³añ wojennych. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce by³ cz³onkiemza³o¿ycielem ŒRK. Jakkolwiek dziœ du¿o i g³oœno mówi siê o kryzysie ekumenizmu, biurokratyzacji dialogu, zastoju czy nawet regresie, to jednak powinniœmy pamiêtaæ, ¿e nie jesteœmy w stanie obj¹æ tego wszystkiego, co dzia³o siê
w ruchu ekumenicznym od 1948 roku i na d³ugo przed. Ewangelicy tradycji luterañskiej nale¿eli do pionierów dialogu ekumenicznego, w tym tak¿e nasz
Koœció³”.
Bp J. Samiec podkreœli³ równie¿ wsparcie, jakie chrzeœcijanie z Europy
Œrodkowo-Wschodniej otrzymali od ŒRK: „W trudnych powojennych czasach,
a tak¿e w okresie powa¿nych trudnoœci ekonomiczno-spo³ecznych ŒRK nie
by³a obojêtna na los chrzeœcijan w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Do parafii
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naszego Koœcio³a dociera³a za poœrednictwem ŒRK konkretna pomoc. Co nie
mniej istotne, nie ustawa³y modlitwy chrzeœcijan na ca³ym œwiecie za podzielon¹ Europê, w tym i Polskê”.
Prezes PRE przywo³a³ tak¿e list gratulacyjny, jaki skierowa³ z okazji jubileuszu 70-lecia do ks. dr. Olava Fykse Tveita, sekretarza generalnego ŒRK.
Podziêkowa³ w nim za zaanga¿owanie ŒRK na rzecz ekumenii, co widaæ by³o
chocia¿by podczas ostatniej wizyty papie¿a Franciszka w Genewie i podczas
wczeœniejszej wizyty Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bart³omieja.
W liœcie tym bp Samiec wspomnia³ o „ró¿nych temperaturach, kolorach i zapachach œwiatowego chrzeœcijañstwa, których doœwiadczamy i dostrzegamy w
ŒRK. Pojednana ró¿norodnoœæ nie jest bowiem dla ŒRK teologicznym spektaklem, ale codziennym oddechem. Nawet jeœli w ferworze konfesyjnych walk i
w zniechêceniu ekumenizmem zdajemy siê o tym zapominaæ, jesteœmy jednak
œwiadomi Bo¿ej ³aski, która pozwala nam ujrzeæ jednoœæ w wierze mimo ró¿nic i naszej ma³owiernoœci”.

Posiedzenie plenarne Wspólnej Grupy Roboczej
Œwiatowej Rady Koœcio³ów
i Koœcio³a Rzymskokatolickiego,
Ottmaring ko³o Augsburga (Niemcy),
3-7 wrzeœnia 2018
Komunikat
Wspólna Grupa Robocza (WGR) Koœcio³a Rzymskokatolickiego (KRK) i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK) spotka³a siê Niemczech na swojej dorocznej sesji plenarnej od 3 do 7 wrzeœnia 2018 roku. Spotkanie skupi³o szczególn¹
uwagê na przygotowaniu dwóch dokumentów z zakresu wspó³pracy ekumenicznej dotycz¹cych budowania pokoju i migracji.
Pod przewodnictwem dwóch moderatorów, metropolity Nifona z Targoviste, reprezentuj¹cego Rumuñski Koœció³ Prawos³awny i katolickiego arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina, posiedzenie rozpoczê³o siê refleksj¹ na temat
ekumenicznych obchodów 500. rocznicy Reformacji w 2017 roku przez biskupa
Heinricha Bedford-Strohma, przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a Ewangelickiego
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w Niemczech. Nastêpnie ks. dr Olav Fykse Tveit, sekretarz generalny ŒRK
zrelacjonowa³ czerwcow¹ wizytê papie¿a Franciszka w Centrum Ekumenicznym w Genewie i Instytucie Ekumenicznym w Bossey. Zarówno rocznica Reformacji jak i wizyta papie¿a w Genewie by³y œwiadectwem nowej dynamiki
w stosunkach ekumenicznych.
Ta analiza znalaz³a potwierdzenie w sprawozdaniach biskupa Briana Farrella, sekretarza Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i prof. Ioana Saucy,
zastêpcy sekretarza generalnego ŒRK. Informowali oni o wzrastaj¹cej wspó³pracy nad ¿ywotnymi kwestiami wspólnego zainteresowania, siêgaj¹cymi od
pracy nad jednoœci¹ chrzeœcijañsk¹, obejmuj¹c¹ dialog nad kwestiami doktrynalnymi i moralnymi, po zagadnienia misyjne i edukacyjne oraz dialog miêdzyreligijny, a tak¿e kwestie dotycz¹ce zmiany klimatu, dzia³añ na rzecz pokoju,
migracji i m³odzie¿y. Najnowszymi przyk³adami realizowanej wspó³pracy by³
wyjazd wspólnej delegacji do Demokratycznej Republiki Konga w celu wspierania pojednania i pokoju w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami w tym kraju oraz ekumeniczne obchody Œwiatowego Dnia Modlitwy w Intencji Ochrony
Stworzenia w Asy¿u. Pielgrzymka dla Sprawiedliwoœci Klimatycznej odbywa
siê na trasie Asy¿ – Katowice, miejsca, gdzie odbêdzie siê Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.
Du¿o uwagi poœwiêcono redagowaniu dwóch nowych dokumentów poœwiêconych budowaniu pokoju i migracji.
Pierwszy dokument zajmuje siê budowaniem pokoju w sytuacjach konfliktu i przemocy. Rozwa¿a on wp³yw kultury, religii i dialogu na rozwi¹zanie
konfliktu i promowanie pokoju. Powo³aniem chrzeœcijan jest bycie wspó³pracownikami misji Bo¿ej w zakresie tworzenia kultury i pokoju, która powinna
przenikaæ wszystkie obszary ¿ycia koœcielnego i misji. Misja ta obejmuje zobowi¹zanie do ekumenicznego, miêdzyreligijnego i miêdzykulturowego dialogu
oraz do wspó³pracy na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Tekst zastanawia siê z jednej strony nad czynnikami zagra¿aj¹cymi pokojowi, z drugiej zaœ nad czynnikami sprzyjaj¹cymi. Wychodz¹c z za³o¿enia,
¿e Jezus Chrystus wys³a³ swoich uczniów jako krzewicieli pokoju, aby byli
poœrednikami w uzdrawianiu, pojednaniu i jednoœci, tekst stara siê ustaliæ zwi¹zek miêdzy odpowiedzialnoœci¹ indywidualn¹, spo³eczn¹ i polityczn¹ oraz sformu³owaæ rekomendacje dla Koœcio³ów co do ich aktywnoœci w tej dziedzinie.
Migracja nale¿y do znacz¹cych zjawisk we wspó³czesnym œwiecie, jest
istotnym „znakiem czasu”. WGR podkreœla, ¿e ekumeniczna wspó³praca w
opiece nad migrantami, a w szczególnoœci nad uchodŸcami, jest nieod³¹czn¹
odpowiedzialnoœci¹ chrzeœcijan i mo¿e przyczyniæ siê do umocnienia wspólnego œwiadectwa Koœcio³ów w g³êboko podzielonym œwiecie. Wœród wielu
kwestii bêd¹cych trosk¹ wspó³czesnego œwiata, WGR postanowi³a zastanowiæ
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siê nad zagadnieniem migracji, celem tego postêpowania by³o opracowanie
pastoralnych i praktycznych zaleceñ, które mog³yby przyspieszyæ ekumeniczn¹ wspó³pracê. Zgodnie z przygotowywanym dokumentem migranci i
uchodŸcy stanowi¹ dla naszych spo³eczeñstw i Koœcio³ów zarazem wyzwanie jak i szansê.
Krótko po tym spotkaniu, watykañska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego i ŒRK, we wspó³pracy z Papiesk¹ Rad¹ ds. Jednoœci Chrzeœcijan, bêd¹ chcia³y wspólnie odpowiedzieæ na g³êbokie podzia³y i bolesne zjawiska ksenofobii, rasizmu i populistycznego nacjonalizmu w kontekœcie migracji przez zorganizowanie konferencji, która odbêdzie siê w Rzymie w dniach
od 18 do 20 wrzeœnia.
Tegoroczne posiedzenie WGR odby³o siê w miejscowoœci Ottmaring ko³o
Augsburga, w centrum zarz¹dzanym wspólnie przez Katolicki Ruch Focolare,
który zrzesza te¿ cz³onków innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, i Protestanckie
Bractwo Wspólnego ¯ycia. Centrum, które powsta³o dziêki wspó³pracy ekumenicznej, inspirowanej przez Sobór Watykañski II, obchodzi w tym roku 50
rocznicê swojego za³o¿enia. W ostatnich miesi¹cach wspólnota otworzy³a swoje podwoje dla ró¿nych rodzin uchodŸców z Syrii oraz dla pewnej liczby m³odych samotnych migrantów. Wraz ze swoim mocnym zobowi¹zaniem do
wspierania dialogu i pojednania miêdzy Koœcio³ami, religiami i kulturami, by³o
to znacz¹ce miejsce dla spotkañ, które kontynuowa³y refleksjê nad kwestiami
budowania pokoju i migracji.
Podczas wizyty w Augsburgu grupa spotka³a siê z katolickim biskupem
miasta, Konradem Zdarsa. Biskup wprowadzi³ grupê w dzieje Koœcio³a w Augsburgu oraz w bie¿¹c¹ pracê pastoraln¹ i diakonaln¹ w diecezji. Augsburg ma
poruszaj¹c¹ historiê tolerancji religijnej i pokoju. W tym mieœcie w 1530 roku
przyjêto Konfesjê Augsbursk¹, fundamentalny dokument tradycji luterañskiej,
tutaj te¿ Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatowa Federacja Luterañska podpisa³y w 1999 roku Wspóln¹ Deklaracjê w Sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu.
WGR dyskutowa³a te¿ nad przysz³¹ prac¹, w tym nad propozycj¹ zdigitalizowanego wydania tekstów Grupy.
W nawi¹zaniu do 1700 rocznicy zwo³ania Pierwszego Soboru Ekumenicznego, przypadaj¹cej w 2025 roku, Grupa zastanawia³a siê nad ekumenicznym znaczeniem wyznawania wiary apostolskiej za poœrednictwem NicejskoKonstantynopolitañskiego symbolu w szybko zmieniaj¹cym siê krajobrazie
eklezjalnym.
Nowy rozmach stosunków ekumenicznych inspiruje i zachêca WGR do
kontynuowania swojej misji wspierania szczerej wspó³pracy miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów.
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Obrady Komitetu Wykonawczego
Œwiatowej Rady Koœcio³ów
Uppsala (Szwecja), 1 – 8 listopada 2018
G³ównym celem spotkania by³o przyjêcie planu programowego i bud¿etu
na rok 2019. Uchwalono siedem deklaracji na temat ró¿nych wydarzeñ we
wspó³czesnym œwiecie. Oceniono inicjatywy przeprowadzone w zwi¹zku z
70. rocznic¹ utworzenia ŒRK. Wiele uwagi poœwiêcono wizycie papie¿a Franciszka w siedzibie ŒRK w Genewie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Bossey ko³o Genewy. Rozpoczêto ju¿ przygotowania do posiedzenia Komitetu Naczelnego w 2020 roku. Przedyskutowano now¹ koncepcjê walki z rasizmem
oraz wys³uchano raportu z obrad Œwiatowej Konferencji poœwiêconej wrogim
postawom wobec obcych, rasizmowi i populistycznemu nacjonalizmowi. Komitet Wykonawczy zaj¹³ siê tak¿e prac¹ ŒRK w zakresie diakonii ekumenicznej i da³ wyraz g³êbokiemu zatroskaniu z powodu zagro¿eñ, na jakie s¹ wystawiani ludzie w ró¿nych czêœciach œwiata, a w szczególnoœci wyznawcy chrzeœcijañstwa.
Cz³onkowie Komitetu Wykonawczego wys³uchali przemówienia przewodnicz¹cej Komitetu Naczelnego, dr Agnes Abuom i sprawozdania sekretarza generalnego ks. dr. Olava Fykse Tveita.
Abuom opar³a swoje rozwa¿ania na temacie posiedzenia: „Wspólnie byæ
w drodze, pracowaæ, modliæ siê i wspominaæ”. Poza streszczeniem najwa¿niejszych wydarzeñ w dziejach ŒRK podjê³a ona szereg tematów z zakresu
globalnych zjawisk, które s¹ istotne dla modlitw i dzia³añ ŒRK. „Nowe populistyczne i nacjonalistyczne trendy zagra¿aj¹ ¿yciu i godnoœci ludzi oraz pragn¹
unicestwiæ nasze osi¹gniêcia w walce o demokracjê i prawa ludzkie, na rzecz
których ŒRK anga¿owa³a siê przez wiele dziesiêcioleci” – stwierdzi³a.
Tveit zaj¹³ siê równie¿ przesz³oœci¹, lecz jednoczeœnie zarysowa³ perspektywy na przysz³oœæ. „Ruch ekumeniczny uchodzi³ – i zapewne s³usznie –
zawsze za ruch, który swoje przeznaczenie widzi w tym, by tu i teraz prowadziæ ¿ycie zgodne z naœladowaniem Chrystusa, by dzisiaj zmieniaæ œwiat zgodnie z wol¹ Bo¿¹”. „Bóg chce, by œwiat uwierzy³, odnawia³ siê i jednoczy³
zgodnie z nakazem mi³oœci, która jest w Bogu”.
Tveit mówi³ dalej, ¿e musimy odnowiæ nasze powo³anie i nasze d¹¿enie
do sprawiedliwoœci i pokoju. „Czasy siê zmieniaj¹ i tak¿e my zmieniamy siê
wraz z czasem. Mimo to zachowujemy jednoœæ z wieloma wierz¹cymi, którzy
¿yli przed nami, z wieloma, którzy zamanifestowali swoj¹ nadziejê jako oczekiwanie, które prowadzi do uczestnictwa w misji Bo¿ej”.
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ŒRK – mówi³ Tveit – daje wyraz znakom nadziei w ró¿ny sposób. „Ale
jak mo¿emy w sposób bardziej jednoznaczny przekazywaæ, ¿e ta nadzieja karmi siê i utrzymuje dziêki mi³oœci Chrystusa? Realizujemy to w ró¿ny sposób,
w codziennej pracy naszych Koœcio³ów i jako wspólnota Koœcio³ów, a tak¿e
przez cz³onkostwo w ŒRK”.
Komitet Wykonawczy zwróci³ uwagê, ¿e mimo wielow¹tkowej pracy,
któr¹ wykonano od koñca Ekumenicznej Dekady Koœcio³ów w Solidarnoœci z
Kobietami, w dalszym ci¹gu pozosta³y do pokonania wielkie problemy i wyzwania. Zgodnie z uchwa³¹ sekretarz generalny ma zdynamizowaæ pracê w
zakresie sprawiedliwych relacji miêdzy kobietami i mê¿czyznami przez zintensyfikowanie refleksji teologicznej oraz akcji podejmowanych na p³aszczyŸnie globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej.
Komitet Wykonawczy zaaprobowa³ now¹ strategiê w zakresie komunikacji do roku 2021, w którym zbierze siê kolejne Zgromadzenie Ogólne. W dokumencie strategicznym czytamy: „Cel komunikacji ŒRK polega na poprawie w
przedstawianiu wizerunku i pracy ŒRK”. „Komunikacja jest wa¿nym narzêdziem strategicznym dla ŒRK, jej Koœcio³ów cz³onkowskich i partnerów ekumenicznych”. „Nasze szczególne zadanie polega na szerzeniu nadziei na lepszy œwiat, w którym wysok¹ rangê ma godnoœæ cz³owieka”.
Przyjêto kilka deklaracji dotycz¹cych takich problemów, jak: migranci i
uchodŸcy; Szczyt Klimatyczny w Katowicach; pojednanie i odbudowa w Etiopii i Erytrei; przemoc na tle seksualnym; opieka zdrowotna dla wszystkich; pilna potrzeba przemian ekonomicznych.
Komitet Wykonawczy jako organ kierowniczy ma kompetencje do zajmowania siê najwa¿niejszymi bie¿¹cymi sprawami ŒRK. Liczy 20 osób, które
s¹ wybierane spoœród cz³onków Komitetu Naczelnego. W jego sk³ad wchodz¹
miêdzy innymi moderator i wicemoderator Komitetu Naczelnego oraz sekretarz generalny ŒRK. Komitet Wykonawczy zbiera siê dwa razy w roku, natomiast Komitet Naczelny co dwa lata.
Opracowa³ Karol Karski
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„DUCHA NIE GAŒCIE”.
CHARYZMATY W ¯YCIU I MISJI KOŒCIO£A
Raport z szóstej fazy Miêdzynarodowego
Dialogu Katolicko–Zielonoœwi¹tkowego
(2011 – 2015)

I. Wstêp
1.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy ciesz¹ siê z tego, ¿e w ostatnich dekadach na nowo po³o¿ono nacisk na charyzmaty w ¿yciu i misji Koœcio³a.
Wspólnie uznaj¹, ¿e Duch Œwiêty nigdy nie przesta³ udzielaæ swoich charyzmatów chrzeœcijanom w ka¿dym wieku, by u¿ywali ich dla szerzenia Ewangelii i budowania Koœcio³a. W minionym wieku doœwiadczenie charyzmatów
zajê³o bardziej centralne miejsce, w znacznym stopniu dziêki œwiadectwu ruchów zielonoœwi¹tkowych i charyzmatycznych.
2.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy s¹ wdziêczni Panu za to, ¿e udziela
tych boskich darów. Równoczeœnie uznaj¹, ¿e realizacja charyzmatów jest
czasami Ÿród³em napiêæ i niepokojów w ró¿nych czêœciach œwiata. Podnoszone
by³y powa¿ne pytania odnoœnie do autentycznoœci i manifestacji charyzmatów:
Jakie jest ich Ÿród³o? Jak mo¿na najlepiej zdefiniowaæ i zrozumieæ charyzmaty? Kto sprawuje nad nimi nadzór? I jak mo¿na zapewniæ ten nadzór, tak by
zadbaæ o w³aœciwe u¿ycie tych charyzmatów?
3.
Na podstawie tych wspólnych za³o¿eñ i wspólnych trosk, Miêdzynarodowy Dialog Katolicko-Zielonoœwi¹tkowy zbada³ „Charyzmaty
w Koœciele: ich duchowe znaczenie, rozpoznawanie i implikacje duszpaster-
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skie”. G³ównym celem tego dialogu jest wspieranie wzajemnego szacunku i
zrozumienia pomiêdzy Koœcio³em katolickim a liderami i Koœcio³ami
klasycznego pentekostalizmu w œwietle modlitwy Jezusa o to, by byli
jedno (J 17,21). Wybór tego tematu jest znakiem kontynuacji dialogu.
Podczas spotkañ przygotowawczych w 1971 roku, Komitet Kierowniczy
zauwa¿y³, ¿e dialog ma „poœwiêciæ szczególn¹ uwagê znaczeniu pe³ni
¿ycia w Duchu Œwiêtym dla Koœcio³a”. Uwaga ta mia³a „byæ skierowana
zarówno na doœwiadczalne, jak i teologiczne wymiary tej pe³ni ¿ycia” 1) .
Obecny raport jest pierwszym przedstawionym przez miêdzynarodowy dialog
dwustronny, który odnosi siê do znaczenia charyzmatów dla ¿ycia i
misji Koœcio³a.
4.
Uczestnicy rozpoczêli swoje studium od ogólnego przegl¹du charyzmatów (Rzym 2011), a nastêpnie skoncentrowali siê na trzech konkretnych:
poznaniu (Helsinki, 2012), uzdrowieniu (Baltimore, 2013) oraz proroctwie
(Sierra Madre, 2014), znajduj¹c wspólne podejœcia, interpretacje i wyzwania.
Szkic raportu powsta³ w Rzymie w 2015 roku. Celem tej fazy by³a prezentacja
wspólnej refleksji nad charyzmatami w ich wymiarach teologicznym, duszpasterskim i duchowym, podkreœlaj¹c elementy, które zarówno katolicy jak i
zielonoœwi¹tkowcy mog¹ wspólnie uznaæ, a tak¿e wyjaœniaj¹c wyzwania i ró¿nice z jakimi musz¹ siê zmierzyæ.
5.
W kwestii charyzmatów ogólnie, a w szczególnoœci tych trzech,
katolicy nie posiadaj¹ obszernego oficjalnego nauczania, a Koœció³ zielonoœwi¹tkowy nie posiada porównywalnego cia³a nauczaj¹cego, który mog³oby
pos³u¿yæ jako Ÿród³o jednolitego stanowiska. Biblia dostarcza jednak koniecznych elementów dla wspólnej refleksji teologicznej i duszpasterskiej nad tym
tematem. Co wiêcej, ¿ywe doœwiadczenie charyzmatów w chrzeœcijañskich
wspólnotach Nowego Testamentu ma znaczenie nie tylko jako paradygmat,
ale te¿ jako Ÿród³o inspiracji, które mo¿e zachêciæ chrzeœcijan do rozwijania
umiejêtnoœci przyjmowania darów Ducha dziœ. Odnosz¹c siê do tego istotnego tematu konieczne jest odkrywanie na nowo duchowej m¹droœci danej Koœcio³owi przez Ducha Œwiêtego na przestrzeni wieków. Niniejszy raport
przedstawia wspólne rozumienie i docenienie charyzmatów ogólnie, a trzech
w szczególnoœci. Dla pog³êbienia naszego wspólnego rozumienia tych i innych charyzmatów konieczna bêdzie dalsza refleksja teologiczna, z tym sa-

1)
Steering Committee Report (Rome, 26 October 1971), w: J. Sandidge, Roman Catholic/Pentecostal
Dialogue (1977-1982): A Study of Developing Ecumenism, (Leuven 1985), t. 1, s. 52.
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mym konstruktywnym podejœciem i szczeroœci¹, jakie charakteryzuj¹ ten
etap dialogu.
6.
We wsparcie dla dialogu w³¹czyli siê Koœció³ Katolicki przez Papiesk¹ Radê do spraw Jednoœci Chrzeœcijan oraz grupa przedstawicieli Klasycznego Pentekostalizmu, z których wszyscy mieli poparcie dla tego zaanga¿owania wœród swoich wspólnot, a niektórzy z nich zostali oficjalnie mianowani
jako
reprezentanci
swoich
Koœcio³ów.
Wœród
Koœcio³ów
zielonoœwi¹tkowych które wys³a³y swoich oficjalnych reprezentantów znalaz³y
siê: Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Ghanie, ró¿ne Koœcio³y narodowe nale¿¹ce
do Zborów Bo¿ych, Verenigde Pinkster– en Evangeliegemeenten z Niderlandów, Miêdzynarodowy Koœció³ Poczwórnej Ewangelii, oraz Open Bible Churches. Od samego pocz¹tku dialog wspiera³a te¿ Misja Wiary Apostolskiej Po³udniowej Afryki.
7.
Tê fazê prowadzili: wspó³przewodnicz¹cy z ramienia Koœcio³a katolickiego, biskup Michael F. Burbidge, biskup Raleigh w Karolinie
Po³udniowej, USA, oraz z ramienia Koœcio³a zielonoœwi¹tkowego, wielebny
Cecil M. Robeck Jr, Zbory Bo¿e, Pasadena, Kalifornia, USA. Monsignor
Juan Usma Gómez z Papieskiej Rady do spraw Jednoœci Chrzeœcijan
s³u¿y³ jako wspó³-sekretarz z ramienia Koœcio³a katolickiego, natomiast wielebny David Cole, Open Bible Churches, z ramienia Koœcio³a zielonoœwi¹tkowego.
8.
Uczestnicy dzielili siê refleksjami na temat charyzmatów w ich
wymiarach duchowym, duszpasterskim i teologicznym, oraz wzajemnie siê
motywowali, zadaj¹c wymagaj¹ce pytania na temat rozumienia charyzmatów,
sposobów ich realizacji przez wspólnoty partnerów dyskusji oraz trudnoœci, na
które napotykaj¹ oni w praktyce i rozpoznawaniu charyzmatów. Ich pracê, prowadzon¹ w atmosferze wzajemnego zaufania, wspiera³y prezentacje artyku³ów
naukowych, po których nastêpowa³y powa¿ne dyskusje, modlitwy w grupach
oraz nabo¿eñstwa, podczas których ka¿dy Koœció³ goœci³ partnerów dyskusji w
swojej przestrzeni. Te doœwiadczenia mia³y wp³yw na refleksje i obserwacje.
W rezultacie uczestnicy dialogu s¹ przekonani o znaczeniu charyzmatów dla
dzisiejszego Koœcio³a. Maj¹ nadziejê, ¿e czytelnicy niniejszego raportu na
nowo odkryj¹ znaczenie charyzmatów w ¿yciu swoich Koœcio³ów, œwiadcz¹cych o Ewangelii.
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II. Charyzmaty
w ¿yciu i misji Koœcio³a
A. W co wierz¹ zarówno zielonoœwi¹tkowcy,
jak i katolicy.
9.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy wspólnie uznaj¹ charyzmatyczn¹
naturê ca³ego Koœcio³a. Charyzmaty s¹ zasadnicze zarówno dla ¿ycia Koœcio³a, jak i dla jego misji ewangelizacyjnej. S¹ wyrazami Bo¿ej mi³oœci wobec
Jego ludu oraz objawami Jego ¿ywej mi³oœci wobec niego. Darowane w sposób
wolny i suwerenny przez Ducha Œwiêtego, charyzmaty wyposa¿aj¹ wierz¹cych
do uczestnictwa w Bo¿ym planie zbawienia, oraz do chwalenia i wielbienia
Boga. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy uznaj¹ obecnoœæ charyzmatów w historii
obydwu tradycji, oraz zachêcaj¹ siê wzajemnie: „D¹¿cie do mi³oœci, zabiegajcie te¿ o dary duchowe” (1 Kor 14,1)2 ).
10.
Charyzmaty to dary Ducha Œwiêtego, dane wszystkim wierz¹cym
(1 Kor 12,7.11). Dla katolików podstaw¹ dla otrzymania darów duchowych s¹
Chrzest i Bierzmowanie, choæ Duch czêsto daje dary póŸniej, zw³aszcza w
obliczu nowego powo³ania do s³u¿by czy misji. Dla wielu zielonoœwi¹tkowców
podstawowym doœwiadczeniem otwieraj¹cym na otrzymanie pewnych charyzmatów jest Chrzest Duchem Œwiêtym. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê jednak co do tego, ¿e charyzmaty nie s¹ ograniczone przez sakramenty, czy Chrzest Duchem Œwiêtym.
11.
Choæ charyzmaty dostêpne s¹ wszystkim wierz¹cym, dzia³aj¹
one gdy chrzeœcijanie polegaj¹ na mocy Ducha Œwiêtego, by g³osiæ Ewangeliê
i s³u¿yæ sobie wzajemnie. Charyzmaty ukazuj¹, jak twórczy jest Duch i s¹
udzielane w sposób hojny i czêsto przekraczaj¹cy wszelkie oczekiwania. Zarówno te bardziej wyj¹tkowe (takie jak uzdrawianie, cuda, prorokowanie, czy
mówienie jêzykami), jak i te, które wydaj¹ siê bardziej zwyczajne (jak s³u¿ba,
nauczanie, przekonywanie, wspieranie finansowe, administrowanie, czy uczynki mi³osierdzia) s¹ zasadnicze dla ¿ycia i misji Koœcio³a.
Niniejszy dokument u¿ywa pojêæ „charyzmaty” (gr. charismata) i „dary duchowe” (gr. pneumatikoi)
jako synonimów, równoczeœnie maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e niektórzy badacze rozró¿niaj¹ pomiêdzy tymi pojêciami w oparciu o u¿ycie ich przez Paw³a w 1 Kor 12-14. Dla wielu zielonoœwi¹tkowców i katolików „dary duchowe” to termin bli¿szy ni¿ „charyzmaty”. Wszystkie cytaty z Biblii pochodz¹ z Biblii Ekumenicznej (Biblia Ekumeniczna to jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu z ksiêgami deutorokanonicznymi, Warszawa 2017).
2)
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12.
Z pomoc¹ Ducha Œwiêtego, wspólnota wiary, w tym zarówno duchowni jak i œwieccy, jest powo³ana do w³¹czenia siê w proces rozpoznawania,
aby okreœliæ, czy dane s³owa i uczynki s¹ prawdziwymi objawami Ducha
Œwiêtego. Pismo naucza, ¿e ostatecznymi wyznacznikami, po których mo¿na
rozpoznaæ charyzmaty, s¹ prawda i mi³oœæ (1 J 4,1-3; 1 Kor 13,1-3), zaœ cel
naszej drogi z Bogiem rozpocz¹³ siê w Chrzcie/nawróceniu.
13.
Charyzmaty to dary Pana Jezusa, który zmartwychwsta³ i wst¹pi³
do nieba, przez Ducha Œwiêtego (por. Ef 4,8-12). Obecnoœæ Chrystusa w œwiecie objawiona jest nie tylko w Jego dzie³ach mocy, ale tak¿e w s³aboœci, ubóstwie i cierpieniu, bêd¹cych czêœci¹ kondycji ludzkiej (2 Kor 12,9). Nawet najpotê¿niejsze charyzmaty nie zwalniaj¹ chrzeœcijan z niesienia krzy¿a i przyjmowania kosztów uczniostwa. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy w profetyczny
sposób rzucaj¹ wyzwanie kulturom i teologiom, które przecz¹ wadze i duchowemu znaczeniu cierpienia. Podczas gdy wierz¹, na przyk³ad, ¿e moc Bo¿a
objawia siê w uzdrowieniach, cudach i tym, ¿e dba On o swój lud, podchodz¹
krytycznie do jakichkolwiek interpretacji które przyczynia³yby siê do eskapistycznych i triumfalistycznych tendencji w Koœciele.
14.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy mog¹ wspólnie cieszyæ siê z darów,
jakimi ich wspólnoty s¹ dla innych tradycji chrzeœcijañskich. Katolicy uznaj¹,
¿e zielonoœwi¹tkowcy wzbudzili wiêksz¹ wra¿liwoœæ na wylanie Ducha Œwiêtego i na realizacjê darów duchowych w Koœciele w czasach wspó³czesnych.
Zielonoœwi¹tkowcy nie postrzegaj¹ zst¹pienia Ducha Œwiêtego w dniu Piêædziesi¹tnicy jako ograniczonego wy³¹cznie do Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych,
ale uwa¿aj¹ charyzmaty jako dary dla ca³ego Koœcio³a. S¹ wdziêczni za to, ¿e
katolicy i inni chrzeœcijanie uznali zielonoœwi¹tkowe œwiadectwo o znaczeniu
charyzmatów w ¿yciu Koœcio³a. Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy
uznaj¹ wspó³czesne wylanie Ducha Œwiêtego za ³askê dla ca³ego cia³a Chrystusa, która przekroczy³a ich oczekiwania.

B. Podstawy biblijne
15.
Zarówno dla zielonoœwi¹tkowców jak i katolików, rozumienie charyzmatów zakorzenione jest w Piœmie Œwiêtym.
16.
Stary Testament daje œwiadectwo o obecnoœci i dzia³aniu Ducha
od pocz¹tku stworzenia (Rdz 1,2). Charyzmatyczn¹ dzia³alnoœæ Ducha w histo-
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rii ludu Bo¿ego mo¿na dostrzec w ludziach takich jak Józef (Rdz 41,25.38-39),
Moj¿esz (Pwt 34,10-11), Besalel (Wj 31,2-6), siedemdziesiêciu starszych (Lb
11,17, 25-30) i Jozue (Lb 27,18). Sêdziowie stanowili grupê w Izraelu, któr¹
Duch obdarzy³ szczególnymi ³askami, które zmieni³y ich w wyzwolicieli i
przywódców ludu (Sdz 3,19; 6,34; 11,29; 14,19; 15,14-15). Saul, Dawid i inni
królowie tak¿e otrzymali specjalne dary do pe³nienia swoich ról przywódców
ludu Bo¿ego (1 Sm 10,6; 16,13). Salomon, na przyk³ad, otrzyma³ wyj¹tkowy
dar m¹droœci (zob.: 1 Krl 3,6-15). Prorocy Starego Testamentu otrzymali Ducha Bo¿ego by realizowaæ swoj¹ profetyczn¹ pos³ugê w sposób charyzmatyczny (2 Krl 2,9-14). Joel prorokowa³ eschatologiczne wylanie darów Ducha na
ca³y lud Bo¿y (Jl 2,28)3) .
17.
W Nowym Testamencie Ewangelie ukazuj¹ Jezusa jako Mesjasza,
który zosta³ zes³any przez Ojca i na którego Duch zst¹pi³ w Chrzcie (£k 3,2122). W swoim pierwszym kazaniu w Nazarecie Jezus okreœli³ siê jako namaszczonego przez Ducha, by g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim i ukazywaæ obecnoœæ
Królestwa Bo¿ego lecz¹c chorych i wyzwalaj¹c uciœnionych (£k 4,18-21). OdpowiedŸ Jezusa na pytania podniesione przez Jana Chrzciciela wskaza³a na
charyzmatyczn¹ dzia³alnoœæ jako dowód na to, ¿e by³ on obiecanym „Namaszczonym” (Mt 11,4-6). Jezus pos³a³ Dwunastu (Mk 6,7; Mt 10,1; £k 9,1), a nastêpnie siedemdziesiêciu (£k 10,9) i da³ im w³adzê g³oszenia, uzdrawiania i
wypêdzania demonów (Mk 6,13; £k 9,6). W d³u¿szym zakoñczeniu Ewangelii
Marka zmartwychwsta³y Jezus obiecuje, ¿e objawy charyzmatów i ochrona
przed z³em bêd¹ wyró¿niaæ Jego naœladowców:
„Tym, którzy uwierz¹, bêd¹ towarzyszyæ takie znaki: w Moje imiê bêd¹
wyrzucaæ z³e duchy, bêd¹ mówiæ nowymi jêzykami, wê¿e bêd¹ braæ do
r¹k, a jeœliby wypili coœ truj¹cego, nie zaszkodzi im. Na chorych bêd¹
k³aœæ rêce, i ci odzyskaj¹ zdrowie” (Mk 16,17-18).
18.
Wszystkie cztery Ewangelie odnotowuj¹ proroctwo, zgodnie z którym Jezus jest przyobiecanym, który bêdzie chrzciæ w Duchu Œwiêtym (Mt
3,11; Mk 1,8; £k 3,16; J 1,33). Dzieje Apostolskie widz¹ wype³nienie tej obietnicy w dniu Piêædziesi¹tnicy. Dramatyczne narracje Dziejów Apostolskich

3)
Iz 11,1-2 opisuje Mesjasza jako obdarzonego Duchem m¹droœci, rozumienia, rady, mocy, poznania i bojaŸni Pana (Septuaginta dodaje pobo¿noœci). Tradycja katolicka postrzega je jako siedem darów Ducha, danych
wszystkim chrzeœcijanom w Chrzcie i bierzmowaniu (zob.: Tomasz z Akwinu, Summa Theologica I-II, q. 68; Papie¿ Leon XIII, Divinum Illud Munus 9; Katechizm Koœcio³a Katolickiego [KKK, opublikowany w 1992 roku],
par. 1831). Dary te ró¿ni¹ siê wiêc od charyzmatów, które w ró¿nym stopniu udzielane s¹ ró¿nym ludziom.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

113

,,DUCHA NIE GAŒCIE”

ukazuj¹ kontynuacjê pos³ugi Jezusa w Koœciele przez g³oszenie Ewangelii, któremu towarzysz¹ znaki i cuda. Charyzmaty prorokowania (Dz 2,17; 19,6; 21,9),
uzdrawiania (Dz 4,30; 5,16; 8,7; 28,8) i cudów (Dz 4,30; 5,12; 6,8; 8,6; 14,3;
15,12) regularnie towarzyszy³y g³oszeniu Ewangelii, gdy Koœció³ siê rozwija³.
19.
Nowotestamentowe Listy, zw³aszcza autorstwa Paw³a, u¿ywaj¹
pojêcia charisma (pochodz¹cego od charis, „³aska”) mówi¹c o szczególnych
darach Ducha Œwiêtego, przez które Bóg buduje Koœció³ (1 Kor 12,4). Te dary,
b¹dŸ charyzmaty, przyjmuj¹ ró¿ne formy, odzwierciedlaj¹c wolnoœæ Ducha,
który obficie ich udziela i suwerennie decyduje o ich podziale. Pawe³ nie daje
obszernego wyjaœnienia darów Ducha, ani nie oferuje pe³nej listy charyzmatów; k³adzie raczej nacisk na inicjatywê Ducha i ró¿norodnoœæ darów wœród
wierz¹cych. W 1 Liœcie do Koryntian 12,4-11 pisze:
„Ró¿ne s¹ dary ³aski, ale ten sam Duch, ró¿ne s¹ te¿ pos³ugi, lecz ten sam
Pan. Ró¿ne s¹ wreszcie dzia³ania, lecz ten sam Bóg, który sprawia
wszystko we wszystkich. (…) Wszystko to zaœ sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielaj¹c ka¿demu z osobna tak, jak chce”.
20.
Œw. Pawe³ zachêca wierz¹cych, by usilnie starali siê o charyzmaty
(1 Kor 12,31), by „starali siê posi¹œæ w obfitoœci te, które s³u¿¹ ku zbudowaniu
Koœcio³a” (1 Kor 14,12), oraz by ich nie gasili (1 Tes 5,19-22). Naucza ich tak¿e,
¿e potrzebne jest rozró¿nianie charyzmatów (1 Kor 12,10) oraz ¿e maj¹ one byæ
realizowane w Koœciele w uporz¹dkowany sposób, poniewa¿ „Bóg nie jest Bogiem nie³adu, lecz pokoju” (1 Kor 14,33; por. 14,40). W Liœcie do Rzymian 12,68 pisze: „Jeœli wiêc mamy ró¿ne dary wed³ug udzielonej nam ³aski; to jeœli dar
prorokowania – niech bêdzie u¿ywany zgodnie z wiar¹; jeœli dar s³u¿by – niech
s³u¿y, jeœli dar nauczania – niech naucza, jeœli napominania – niech napomina,
jeœli dar wspomagania – niech to robi z hojnoœci¹, jeœli ktoœ jest prze³o¿onym –
niech dzia³a z gorliwoœci¹, a kto okazuje mi³osierdzie – niech to czyni z radoœci¹” (patrz te¿ Ef 4,9), a dalej, w 1 Liœcie do Tymoteusza, przekonuje: „Nie
zaniedbuj swojego charyzmatu, który otrzyma³eœ na podstawie proroctwa wraz z
na³o¿eniem r¹k starszych [presbyteroi]” (1 Tm 4,14).

C. Krótkie obserwacje historyczne
21.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e we wszystkich wiekach i
kulturach Duch Œwiêty wyposa¿a chrzeœcijan w charyzmaty do œwiadczenia o
Ewangelii i budowania cia³a Chrystusa. Odrzucaj¹ pomys³, jakoby charyzmaty
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skoñczy³y siê wraz z epok¹ aposto³ów, czy w jakimkolwiek innym momencie
historii. Uznaj¹ równoczeœnie, ¿e przez wieki charyzmaty nie stanowi³y „czo³a
i œrodka” ¿ycia Koœcio³a. Zak³adano, ¿e Duch jest obecny, ale czasami nie
oczekiwano Jego spontanicznego dzia³ania. Tym niemniej, wp³ywy Ojców Kapadockich, ruchu monastycznego w jego ró¿nych sposobach wyrazu, œredniowiecznych ruchów odnowy kojarzonych z franciszkanami i dominikanami oraz
innych pr¹dów odnowy w ramach Koœcio³a Katolickiego stale kierowa³y uwagê
na Ducha Œwiêtego i Jego charyzmaty oraz s¹ postrzegane jako oznaki Jego
dzia³ania.
22.
Poœród powodów podawanych przez naukowców dla spadku manifestowania siê charyzmatów znajduj¹ siê: du¿y nap³yw nieuformowanych konwertytów po tym, jak chrzeœcijañstwo zosta³o zalegalizowane w Imperium Rzymskim, reakcja koœcielna na liczne ruchy charyzmatyczne, takie jak montanizm,
ukryty manicheizm z jego pogard¹ dla cia³a, s³abo rozwiniêta pneumatologia
oraz reakcje na liczne herezje. PóŸniej, debaty reformacyjne, oœwieceniowy racjonalizm oraz atmosfera sceptycyzmu wobec tego co nadnaturalne przyczyni³y
siê do zanikaj¹cego oczekiwania nadzwyczajnych manifestacji Ducha.
23.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e dwudziestowieczne
przebudzenie pentekostalne przyczyni³o siê do zwrócenia na nowo uwagi na
charyzmaty jako konieczne dla wlania nowej energii w ¿ycie i misjê Koœcio³a.
Uwaga ta nasili³a siê wraz ze œwitem Odnowy Charyzmatycznej w Koœcio³ach
protestanckich i anglikañskich w latach 50. i 60. XX w., oraz wraz z pojawieniem siê Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w 1967 roku. Nauczania Soboru Watykañskiego II odegra³y szczególn¹ rolê w tym powrocie do charyzmatów
i uznaniu znaczenia charyzmatycznego wymiaru Koœcio³a (por. Konstytucja
Dogmatyczna o Koœciele 12). Rozrastanie siê ruchów pentekostalnych i charyzmatycznych, zw³aszcza na globalnym Po³udniu i Wschodzie, przyczyni³o siê
do odnowy chrzeœcijañstwa na ca³ym œwiecie.

D. Koœció³ jako wspólnota
o¿ywiana przez Ducha Œwiêtego
24.
Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wspólnie uznaj¹, ¿e Duch Œwiêty
ustanowi³ i o¿ywi³ Koœció³ w dniu Piêædziesi¹tnicy, tworz¹c now¹ eschatologiczn¹ wspólnotê Bo¿¹, by g³osi³a i zwiastowa³a Królestwo Bo¿e. Duch
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uzdolni³ aposto³ów do tego, by po Piêædziesi¹tnicy kontynuowali misjê
Pana, a Bóg zaœwiadczy³ o Ewangelii znakami i cudami czynionymi
w imiê Jezusa i moc¹ Ducha (Mk 16,17-18; Dz 14,3; Hbr 2,4). Koœció³
ze swojej natury jest misyjny. Duch Œwiêty jest g³ównym motorem
misji Koœcio³a, kieruj¹cym i uzdalniaj¹cym Koœció³ we wszystkich jego dzia³aniach.
25.
Bóg naznacza wierz¹cych pieczêci¹ Ducha Œwiêtego (2 Kor 1,2122), który mieszka w ka¿dym wierz¹cym jak w œwi¹tyni (1 Kor 6,19). Przez
Ducha wierz¹cy s¹ uœwiêceni i s¹ „sami te¿, jak ¿ywe kamienie, jesteœcie
budowani jako dom duchowy dla œwiêtego kap³añstwa, aby przez Jezusa Chrystusa sk³adaæ duchowe ofiary przyjemne Bogu” (1 P 2,5).
26.
Duch obdarza wierz¹cych darami duchowymi, by budowali oni
cia³o Chrystusa. Duch jest zasad¹ jednoœci (koinonia) poœród ró¿norodnoœci
charyzmatów i pos³ug (1 Kor 12,4-5). Rozdaj¹c charyzmaty zgodnie ze swoj¹
wol¹, Bóg zaprasza swoje dzieci, by zbli¿y³y siê do Dawcy darów, doœwiadczy³y tego, jak s¹ dobre, oraz szczerze ich pragnê³y. Zielonoœwi¹tkowcy s¹ zachêcani przez katolickie nauczanie, ¿e „Wraz z przyjêciem tych charyzmatów,
tak¿e zwyczajnych, ka¿dy wierz¹cy bierze na siebie prawo i obowi¹zek wykorzystania ich w Koœciele i œwiecie dla dobra ludzi i budowania Koœcio³a w
wolnoœci Ducha Œwiêtego, który »tchnie tam, gdzie chce« (J 3,8)” (Sobór Watykañski II, Dekret o Apostolstwie Œwieckich 3; por. Konstytucja Dogmatyczna
o Koœciele 12).
27.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e Duch Œwiêty wyposa¿a Koœció³ w dary zarówno instytucjonalne, jak i charyzmatyczne (1 Kor
12,28). Instytucjonalny wymiar Koœcio³a to Duch Œwiêty dzia³aj¹cy przez
struktury kierownicze ustanowione przez Chrystusa. Wymiar charyzmatyczny
to Duch Œwiêty dzia³aj¹cy wœród wierz¹cych o ró¿nym statusie stale, spontanicznie i czêsto nieprzewidywalnie. Te dwa wymiary s¹ zasadnicze dla Koœcio³a i uzupe³niaj¹ siê. Wymiar instytucjonalny jest charyzmatyczny przez
to, ¿e jest poruszany przez Ducha i musi na Nim polegaæ, a wymiar charyzmatyczny jest instytucjonalny przez to, ¿e musi zostaæ rozpoznany przez
Koœció³ i w³aœciwie uporz¹dkowany w s³u¿bie dla niego. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹ i doceniaj¹ zdrowe napiêcie istniej¹ce pomiêdzy tymi
dwoma wymiarami. Obydwa podlegaj¹ napomnieniu Paw³a: „Mówiê bowiem
do ka¿dego z was moc¹ danej mi ³aski, abyœcie nie myœleli o sobie wiêcej
ni¿ nale¿y, ale myœleli w granicach rozs¹dku, stosownie do wiary otrzymanej
od Boga” (Rz 12,3).
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28.
Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy zgadzaj¹ siê, ¿e Duch Œwiêty podnosi przywódców i wyposa¿a ich w dary, by nauczali i prowadzili wspólnotê
chrzeœcijañsk¹ i by pomagali jej wzrastaæ w œwiêtoœci. W³adza w Koœciele jest
darem i musi byæ realizowana jako s³u¿ba, zgodnie z przyk³adem Chrystusa
(Mk 10,42-45). To sam Chrystus jest g³ównym pasterzem Koœcio³a (1 P 5,4).
Katolicy rozumiej¹ przywództwo w Koœciele g³ównie w kategoriach potrójnej
pos³ugi biskupa, prezbitera, diakona. Zielonoœwi¹tkowcy twierdz¹, ¿e w klasycznych Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych istniej¹ podobne struktury przywództwa, choæ sprawowanie nadzoru mo¿e czasami byæ bardziej rozmyte. Zarówno
katolicy, jak i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e w³adza musi zawsze byæ sprawowana zgodnie z prowadzeniem Ducha Œwiêtego, je¿eli ma unikn¹æ ryzyka niew³aœciwego stosowania.

III. Refleksje na temat
konkretnych charyzmatów
29.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e suwerenne
dzie³o Ducha Œwiêtego, obdarowuj¹cego swoimi boskimi darami, jest b³ogos³awieñstwem dla Koœcio³a. Nale¿y modliæ siê o prawdziwe chryzmaty,
oczekiwaæ ich, oraz polegaæ na nich jako na darach Bo¿ych. Tym
niemniej, w wielu miejscach zamiast radoœci, zachwytu, odnowienia i budowania cia³a Chrystusa realizacja charyzmatów jest Ÿród³em napiêæ i niepokoju. Przywódcy katoliccy i zielonoœwi¹tkowi na równi martwi¹ siê, ¿e
u pod³o¿a tych napiêæ le¿y niewystarczaj¹ce rozpoznanie charyzmatów, przyczyniaj¹ce siê do manipulacyjnych i nieszczerych praktyk, takich jak obietnice konkretnych rezultatów pewnych charyzmatów, roszczenie duchowej wy¿szoœci ze strony osób realizuj¹cych charyzmaty oraz, w konsekwencji, dyskredytowanie innych Koœcio³ów i chrzeœcijan. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy
sprzeciwiaj¹ siê takiemu realizowaniu charyzmatów, które zdaje siê stawiaæ
je ponad S³owem Bo¿ym. Miêdzynarodowy Dialog Katolicko-Zielonoœwi¹tkowy zdecydowa³ wiêc o przestudiowaniu trzech charyzmatów, które s¹
istotne dla ¿ycia Koœcio³a, ale które mog¹ byæ Ÿród³ami nieporozumieñ lub
napiêæ: prorokowania, uzdrawiania i rozró¿niania duchów. Mamy nadziejê,
¿e te wspólne refleksje pomog¹ lokalnym wspólnotom podj¹æ dyskusjê nad
tymi punktami i dojœæ do g³êbiej podzielanego uznania dla tych charyzmatów
i ich realizacji.
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A. Prorokowanie
30.
Pismo przyk³ada wielk¹ wagê do charyzmatu proroctwa (Dz
2,17-18; 1 Kor 14,1, 39). Ci którzy prorokuj¹ zostali powo³ani przez Boga i
zainspirowani przez Ducha Œwiêtego do tego, by g³osiæ przes³anie, które da³
im Bóg (1 Kor 12,10-11). Profetyczne przes³anie mo¿e mówiæ o dzie³ach
Bo¿ych w przesz³oœci; mo¿e odnosiæ siê do obecnej sytuacji, w której Bóg
wzywa swój lud do œwiêtoœci, wiernoœci przymierzu, oraz sprawiedliwoœci
spo³ecznej; lub te¿ mo¿e odkrywaæ Bo¿e obietnice na przysz³oœæ. S³owa dane
w charyzmacie proroctwa pochodz¹ od Boga i s¹ dane w celu budowania
ludu Bo¿ego (1 Kor 14,3).

1. Proroctwo w Piœmie Œwiêtym
31.
Na przestrzeni historii zbawienia Bóg zdecydowa³ siê objawiaæ
siebie, swój plan zbawienia, oraz swoje cele dla ludzi na ró¿ne sposoby; miêdzy innymi przez proroctwo (Hbr 1,1). Proroctwo w Starym Testamencie s³u¿y jako t³o dla rozumienia proroctwa w Nowym Testamencie. Bóg powo³a³
konkretnych ludzi do tego, by mówili w Jego imieniu (Wj 4,15-16; Iz 6,1-13;
Jr 1,4-10; itp.), przekazuj¹c Jego s³owa i wstawiaj¹c siê za Jego
ludem. Czasami Bóg objawia³ przes³anie przez wizje lub sny (Hi 33,14-18;
Iz 6,1-13; Jr 1,11-13); innymi razy przez myœli, wra¿enia, czy „szepty”, takie
jak cichy g³os s³yszany przez Eliasza (1 Krl 19,12); a w jeszcze innych wypadkach przez s³yszalne g³osy, takie jak w przypadku m³odego Samuela
(1 Sm 3,1-18).
32.
Podczas gdy wszystkie prawdziwe s³owa proroctwa pochodz¹ od
Boga i s¹ przekazywane prorokowi przez bosk¹ inspiracjê, nie nale¿y ignorowaæ elementu ludzkiego, gdy¿ prorocy ujmowali wiadomoœæ w s³owa zrozumia³e dla ludzi. Prorok otrzymywa³ odczucie, wizjê lub s³owo od Boga, a nastêpnie przekazywa³ je w sposób odzwierciedlaj¹cy jego jêzyk, osobiste doœwiadczenia, wykszta³cenie, oraz kontekst kulturowy. Prorocy pos³ugiwali siê
czêsto obrazowym jêzykiem, symbolami czy czynnoœciami (Iz 20,2-6; Jr 13,111; Oz 1,2-8, 3,1), które czasami wymaga³y interpretacji lub zastosowania (Oz
12,10; Ez 20,45-49).
33.
Pod wieloma wzglêdami prorocy starotestamentowi dzia³ali
jako ¿ywe wspomnienie i sumienie ludzi, przypominaj¹c im o Bo¿ej wiernoœci, Bo¿ych oczekiwaniach i pragnieniach wobec nich, oraz wci¹¿ na
nowo wzywaj¹c ich do odwrócenia siê od grzechu i do mi³owania Boga z
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ca³ego serca, duszy i mocy (Pwt 6,4), a bliŸnich jak siebie samych. Czasami ich przes³aniami by³y s³owa s¹du wobec tych, którzy byli hardzi. W innych przypadkach przynosili przepe³nione nadziej¹ obietnice na przysz³oœæ
(Jr 32,36-41; Ez 11,17-21). Bardzo czêsto na trudn¹ wiadomoœæ prorock¹
reagowano oporem, czy nawet przemoc¹ i przeœladowaniem proroka (Iz
6,9-10; Ne 9,26; £k 11,49; 13,34).
34.
Lud Bo¿y by³ wielokrotnie ostrzegany, ¿e mo¿e paœæ ofiar¹ fa³szywych proroków, tych którzy nie przekazywali wiernie Bo¿ej wiadomoœci, lub
którzy twierdzili, ¿e posiadaj¹ Bo¿¹ inspiracjê, choæ jej nie mieli (5 M¿ 13,15). Konfrontacje pomiêdzy prawdziwymi a fa³szywymi prorokami, jak w przypadku Jeremiasza i Chananiasza (Jer 27,1-28,17), ukazywa³y potrzebê rozró¿nienia tego, co prawdziwe, od tego, co fa³szywe.
35.
Nowy Testament pokazuje, ¿e wiek proroctwa nie skoñczy³ siê
wraz z przyjœciem Chrystusa. Jan Chrzciciel móg³ byæ postrzegany jako ostatni
z proroków w tradycji starotestamentowej (Iz 40,3-5; £k 16,16), który wskaza³
na Jezusa jako wype³nienie mesjanistycznych nadziei Izraela (J 1,26-27.29-34).
Jako wcielone S³owo Bo¿e, Jezus Chrystus jest wype³nieniem wczeœniejszych
proroctw biblijnych i Prorokiem par excellence (por. £k 4,24; 13,33; J 6,14;
7,40). Nie tylko wypowiada On Bo¿e s³owo, ale jest S³owem w jego pe³ni (J
1,1-15; Hbr 1,1-4).
36.
Wraz ze zst¹pieniem Ducha Œwiêtego w dzieñ Piêædziesi¹tnicy,
ca³y Koœció³ sta³ siê wspólnot¹ prorock¹ (Dz 2,17-18). Wszyscy chrzeœcijanie maj¹ profetyczn¹ rolê i oczekuje siê od nich, ¿e bêd¹ prorokami
w ogólnym znaczeniu, g³osz¹cymi Ewangeliê ludziom wokó³ nich. Tym niemniej s¹ tak¿e inni, którzy otrzymuj¹ charyzmat prorokowania w bardziej
konkretny sposób (1 Kor 12,11.29; Rz 12,6). Prorokowanie jest jednym
z najwa¿niejszych charyzmatów danych przez Ducha Œwiêtego dla
budowania Koœcio³a, zw³aszcza przez s³owa przekonywania lub pocieszenia
(1 Kor 14,1-4). Pawe³ na przyk³ad przekonuje chrzeœcijan do „starania siê o”
charyzmaty (1 Kor 12,31; 14,1). To we wspólnocie wiary wierz¹cy
maj¹ otrzymaæ, s³uchaæ, rozpoznawaæ i interpretowaæ prorocze s³owa
(1 Tes 5,19-22).
37.
Charyzmat prorokowania zosta³ dany nie tylko g³ównym postaciom, ale tak¿e zwyk³ym ludziom. Na przyk³ad El¿bieta (£k 1,41-45), Zachariasz (£k 1,8-23.59-64), Symeon (£k 2,25-35) oraz Anna (£k 2,3.6-8) prorokowali i wielbili Boga za Jego zbawcze obietnice. Nienazwane z imienia córki
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Filipa tak¿e prorokowa³y (Dz 21,9). Nie ma jednego wzoru realizacji proroctwa w Nowym Testamencie. Niektórzy, jak Agabus, byli wêdrownymi prorokami, podró¿uj¹cymi od miasta do miasta by g³osiæ swoje przes³anie (Dz 11,2730; 21,10-14), podczas gdy inni byli sta³¹ czêœci¹ danej wspólnoty (Dz 13,1; 1
Kor 14,29-33).
38.
Objawienie dane Janowi przez zmartwychwsta³ego Chrystusa
(Ap 1,3) najbardziej przypomina pisma starotestamentowych proroków. Stosuje symbolizm jaki znajdziemy w ¿ydowskiej literaturze apokaliptycznej,
ale tak¿e przekazuje pewn¹ liczbê jasnych wiadomoœci prorockich, w których
Chrystus wzywa wierz¹cych i Koœcio³y do wiernoœci i wytrwa³oœci (szczególnie w Ap 2-3), równoczeœnie daj¹c im nadziejê przez swoje obietnice (Ap
19,9; 21,3-8).

2. Proroctwo w historii Koœcio³a
39.
Po zakoñczeniu siê okresu apostolskiego, dary prorokowania jeszcze przez wieki odgrywa³y rolê w ¿yciu Koœcio³a. Takie postacie jak Ignacy
Antiocheñski (Do Koœcio³a w Filadelfii 7,1-2) i Polikarp ze Smyrny (Mêczeñstwo œw. Polikarpa 5) – obydwaj prorokowali. Do przedmiotu proroctwa odnosi³y siê wczesne dokumenty liturgiczne i pobo¿noœciowe (Didache 11,3-12;
13,1.3-4; Pasterz Hermasa 11). Okreœla³y one dzia³ania proroków i dostarcza³y
konkretnych kryteriów, pomagaj¹cych zborom rozró¿niæ proroctwa prawdziwe
od fa³szywych.
40.
Pisma chrzeœcijañskie pochodz¹ce z okolic Imperium Rzymskiego
by³y pe³ne prorockich odniesieñ, zw³aszcza te powstaj¹ce na przestrzeni trzeciego wieku. Ireneusz (130-200 r. n.e.) w Galii (Dowód prawdziwoœci nauki
apostolskiej 99, Zdemaskowanie i odparcie fa³szywej gnozy. Adversus haereses
2.32.4), Justyn Mêczennik (ok. 100-165 r. n.e.) w Rzymie (Dialog z ¯ydem Tryfonem 88.1), Tertulian (180-253 r. n.e.) w Kartaginie (traktat O œwiadectwie
duszy 2,3; 9,3-4) i Cyprian, biskup Kartaginy (200-258 r. n.e.), wszyscy wielokrotnie powo³ywali siê na wizje, sny, oraz dar prorokowania. Cyprian twierdzi³,
¿e doœwiadczy³ wizji, które kierowa³y jego osobistymi posuniêciami (List 10
[8].4.1; 16 [9].4.1; 58 [55].5.2) i donosi³, ¿e synody biskupów w Afryce Pó³nocnej bra³y pod uwagê przes³ania pochodz¹ce z wizji i proroctw mianuj¹c na
urzêdy koœcielne (List 39 [33].1.1-2; 40 [34].1.1). Charyzmat prorokowania
znajdowa³ nadal swój wyraz za poœrednictwem zarówno œwieckich jak i ordynowanych chrzeœcijan, zarówno w lokalnych zborach, jak i w klasztorach i zakonach.
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41.
Czasami ci, którzy twierdzili, ¿e mówi¹ w imieniu Boga przez
proroctwa, wywo³ywali napiêcia, gdy byli konfrontowani z prawowitymi w³adzami koœcielnymi, podnosz¹cymi swoje stwierdzenia. Jedn¹ z takich
grup byli montaniœci. Praktykowana przez nich przesada, skutkuj¹ca brakiem
zaufania do charyzmatów ze strony Koœcio³a, wp³ynê³a bardzo negatywnie
na przysz³e rozumienie i praktykowanie darów prorockich. Zanim uspokojono zagro¿enie ze strony montanistów, charyzmat ten rzadko by³ realizowany.
42.
W póŸniejszych wiekach teolodzy scholastyczni, tacy jak Tomasz z Akwinu, nauczali o istnieniu charyzmatu prorokowania, nie wspominaj¹c jednak o ¿adnych wspó³czesnych prorokach (Summa Theologica II-II,
171-175). Reformatorzy protestanccy, z drugiej strony, nauczali, ¿e charyzmat prorokowania odnosi siê wy³¹cznie do nauczania. Jan Kalwin pisa³, ¿e
„prorokowanie (…) jest po prostu w³aœciwym rozumieniem Pisma i szczególnym darem objaœniania go” (Kalwin, List do Rzymian 12,6 [t³um. w³asne]).
Marcin Luter krytykowa³ „niebiañskich proroków” swoich czasów za pod¹¿anie tylko za „¿ywym g³osem z nieba”. „Przyczyniaj¹ siê oni do powstania
zagubionych, niespokojnych i pe³nych obaw sumieñ i chc¹, by ludzie zachwycali siê ich niesamowitymi umiejêtnoœciami, a tymczasem zapomina siê o
Chrystusie” (Luter, Ein Brief an die Christen zu Straßburg wider den
Schwärmgeist WA 15, 396).
43.
Ruchy zielonoœwi¹tkowe i charyzmatyczne, które pojawi³y siê w
XX w., doprowadzi³y do nowego przyjêcia charyzmatów, które w przesz³oœci
by³y czêsto ignorowane, lub nawet wykluczane. W konsekwencji œwiadectwa
tych wspó³czesnych ruchów proroctwo dopuszczono do odgrywania jego roli w
tym, jak Bóg wyposa¿a swój Koœció³ do s³u¿by (por. Ef 4,11-12). Istnieje nowe
oczekiwanie, ¿e dar ten zostanie udzielony zwyk³ym chrzeœcijanom oraz ¿e
Pan móg³by przemawiaæ regularnie przez prorockie s³owa. Manifestacja prorokowania ukazuje jego naturê szerszemu Koœcio³owi sprawiaj¹c, ¿e jest on bardziej œwiadomy tego wymiaru w swoim ¿yciu oraz zbli¿a Koœció³ do wiêkszej
zgodnoœci ze œwiadectwem Pisma.

3. Proroctwo w ¿yciu Koœcio³a
44.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e istnieje
szersze i wê¿sze znaczenie prorokowania. W szerszym znaczeniu, ka¿dy
chrzeœcijanin pe³ni wspólnie z Chrystusem Jego role proroka, kap³ana i króla
oraz ma w³¹czyæ siê w profetyczn¹ pos³ugê. Realizuj¹ oni swoj¹ prorock¹ rolê
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obwieszczaj¹c przyjœcie Królestwa Bo¿ego przez nauczanie, ewangelizacjê,
nabo¿eñstwo oraz kwestionowanie niesprawiedliwej rzeczywistoœci spo³ecznej
i kulturowej. Czyni¹ to tak¿e przez œwiadczenie o Jezusie Chrystusie jako Panu
w ramach swojego konkretnego powo³ania i przez wydarzenia swojego codziennego ¿ycia. Na przyk³ad katolicy potwierdzaj¹, ¿e wierne ¿ycie konsekrowane (¿ycie mnicha, mniszki, siostry czy brata w zakonie, lub konsekrowanej
osoby œwieckiej) samo w sobie jest proroctwem o nadchodz¹cym Królestwie i
weselu Baranka (por. Ap 19,7). Tak te¿ chrzeœcijañskie zobowi¹zanie do promowania sprawiedliwoœci i pokoju oraz do œwiadczenia o wartoœciach Królestwa mo¿na opisaæ jako profetyczne.
45.
W wê¿szym sensie, ten kto ma charyzmat prorokowania przekazuje s³owo od Boga, które ma charakter ad hoc; jest ono skierowane do ludzi w
konkretnych czasach i kontekstach. Mo¿e byæ adresowane do jednostki lub zboru, albo te¿ do wspólnoty zgromadzonej na nabo¿eñstwie.
46.
Proroctwo musi byæ zgodne z Pismem i nauczaniem Koœcio³a.
S³owo prorockie nie mo¿e dodawaæ niczego do depozytu wiary, czyli tego, co
Bóg objawi³ raz na zawsze (por. Hbr 1,1-2). Tym niemniej, mo¿e daæ nowy
wgl¹d w Bo¿e objawienie sprawiaj¹c, ¿e bêdzie ono bardziej wyraŸne, odnosz¹c je do obecnego kontekstu, interpretuj¹c znaki czasów, przepowiadaj¹c
przysz³e wydarzenia, wspominaj¹c przesz³e dzie³a Boga, zachêcaj¹c wiernych
lub wzywaj¹c ich do nawrócenia. Proroctwo mo¿e przyjœæ w formie wizji,
snów, s³ów m¹droœci lub wiedzy.
47.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e w dzisiejszym
Koœciele ludzie, którzy otrzymuj¹ charyzmat prorokowania s¹ powo³ani do
tego, by byli ludŸmi prawego charakteru, którzy ¿yj¹ w sposób odpowiadaj¹cy
temu darowi. Realizowanie prorockiej pos³ugi w Koœciele zak³ada zobowi¹zanie do nauczania i poprawiania; ci którzy prorokuj¹ musz¹ byæ gotowi na
to, ¿e ich prorockie s³owa bêd¹ sprawdzane przez ludzi Bo¿ych (1 Kor
14,29.38).
48.
Dalej zgadzaj¹ siê oni, ¿e otwartoœæ i oczekiwanie darów prorockich i innych charyzmatów jest koniecznym podejœciem, by zapewniæ przestrzeñ potrzebn¹ dla kultywowania i realizowania tych charyzmatów. Choæ Bóg
jest wolny i suwerenny w dzia³aniu wed³ug swojej woli (por. Pwt 23,4-5; J
11,49-52), mo¿emy otworzyæ siê na otrzymanie Jego darów. Jezus wzywa swoich naœladowców, by prosili, poszukiwali i pukali, co zak³ada, ¿e ich gotowoœæ
do przyjêcia jest kluczowym elementem otrzymania Ducha: „I Ja wam mówiê:
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Proœcie, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie a otworz¹ wam. Ka¿dy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kto puka, temu
otworz¹. (…) Jeœli wiêc wy, choæ jesteœcie Ÿli, potraficie dawaæ dobre dary
swoim dzieciom, to tym bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Œwiêtego tym,
którzy Go prosz¹” (£k 11,9-10.13).
49.
Uczestnicy tego dialogu uznaj¹ potrzebê odniesienia siê do tych
teologii, które marginalizuj¹ charyzmat proroctwa lub twierdz¹, ¿e dar ten nie
jest ju¿ potrzebny, poniewa¿ Pismo Œwiête zajê³o jego miejsce. Duch Œwiêty
zawsze dzia³a, nawet na sposoby, które trudno jest zauwa¿yæ tym, wœród których dzia³a. Tam, gdzie nie oczekuje siê, ¿e Duch Œwiêty bêdzie przemawia³
przez charyzmat proroctwa, pojedyncze osoby lub wspólnoty mog¹ nie byæ w
stanie us³yszeæ g³osu Ducha, gdy bêdzie On mówi³ lub te¿ Duch mo¿e postanowiæ w ogóle nie przemawiaæ. Duch mo¿e dzia³aæ zgodnie ze swoj¹ wol¹, jak
g³osi³ Jezus, porównuj¹c ruch Ducha do powiewu wiatru: „Wiatr wieje, gdzie
chce i s³yszysz jego szum, ale nie wiesz, sk¹d przychodzi i dok¹d odchodzi.
Tak jest z ka¿dym, kto siê narodzi³ z Ducha” (J 3,8).
50.
W nauczaniu Jezusa proroctwo ³¹czy siê z mêczeñstwem. Mêczeñstwo jest najpe³niejszym œwiadectwem o Chrystusie, jakie mo¿na daæ i
jest ono umo¿liwione przez Ducha Œwiêtego, a wiêc ma uderzaj¹co charyzmatyczny i profetyczny charakter. Jezus przewidzia³ czas przeœladowañ i powiedzia³ swoim uczniom, ¿e gdy zostan¹ wezwani przed synagogi, zarz¹dców czy
królów, nie powinni niepokoiæ siê o to, co odpowiedz¹. „A gdy was wydadz¹,
nie martwcie siê, co i jak mówiæ. W tej samej godzinie dowiecie siê, co macie
powiedzieæ, bo nie wy bêdziecie mówili, lecz Duch waszego Ojca bêdzie
mówi³ przez was” (Mt 10,19-20). W okresie patrystycznym przywo³ywano tê
obietnicê raz po raz, jako dodaj¹c¹ si³ chrzeœcijanom gdy wyznawali oni przed
urzêdnikami rz¹dowymi, ¿e byli naœladowcami Chrystusa (Cyprian, List 10
[8].4.1; 58 [55].5.2; 76.5; 81 [82].1).
51.
Przeœladowanie chrzeœcijan by³o faktem od pocz¹tku historii
chrzeœcijañstwa. Smutne i godne ubolewania jest to, ¿e pozostaje nim i dziœ;
jednak¿e, jak g³osi pamiêtne stwierdzenie Tertuliana: „Krew mêczenników
jest nasieniem chrzeœcijan” (Apologetyk 50.13). Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy
wspólnie stwierdzaj¹, ¿e kiedykolwiek chrzeœcijanie cierpi¹ dyskryminacjê,
przeœladowania i mêczeñstwo przez to, ¿e wyznaj¹ Chrystusa s³owem i
uczynkiem, realizuj¹ oni dar proroctwa. W jakiejkolwiek dyskusji nad „ekumenizmem mêczeñstwa” nale¿y uznaæ rolê Ducha Œwiêtego i charyzmatu
proroctwa.
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B. Uzdrawianie
52.
Nowy Testament zalicza uzdrawianie do charyzmatów udzielanych przez Ducha Œwiêtego dla budowania Koœcio³a (1 Kor 12,9.28.30). Istnienie tego charyzmatu, ujawniaj¹ce Bo¿¹ mi³oœæ i wspó³czucie dla chorych, jest
powodem dla g³êbokiej wdziêcznoœci Bogu. Charyzmat uzdrawiania odnosi siê
nie tylko do sfery fizycznej, ale te¿ na przyk³ad do relacji, psychologii, emocji
i duchowoœci.

1. Uzdrawianie w Piœmie Œwiêtym
53.
Uzdrawianie jest istotn¹ czêœci¹ biblijnego objawienia w Starym
jak i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie Bóg objawi³ siê jako Bóg
przymierza, który uzdrawia swoich ludzi: „Ja, PAN, bêdê ciê leczyæ” (Wj
15,26; por. Wj 23,25-26). Jego obietnice dotycz¹ zarówno psychicznej jak i fizycznej pe³ni: rezultatem pos³uszeñstwa Bogu jest Jego b³ogos³awieñstwo,
zdrowie i d³ugie ¿ycie (Pwt 7,12-15; Prz 3,7-8), podczas gdy skutkiem niepos³uszeñstwa s¹ przekleñstwa, takie jak choroba i przedwczesna œmieræ (Pwt
28,15-68). Choæ choroby s¹ przyk³adem z³a, jakie dotknê³o ludzkoœæ w wyniku
grzechu (Ps 38,3; 107,17), nie nale¿y zak³adaæ, ¿e choroba wynika z osobistego
grzechu, co jasno stwierdza ksiêga Hioba.
54.
W Starym Testamencie znajduj¹ siê opisy indywidualnych uzdrowieñ, w tym uzdrowienia niep³odnych kobiet takich jak Sara (1 M¿ 21), Rebeka
(1 M¿ 25,21), Rachela (1 M¿ 29,31; 30,22), matka Samsona (Sdz 13) i Anna (1
Sm 1). Przez proroków Eliasza i Elizeusza Bóg leczy³ takie choroby jak tr¹d (2
Krl 5,17-18), a nawet wskrzesza³ ludzi: syna wdowy (1 Krl 17), syna Szunamitki (2 Krl 4), oraz cz³owieka wrzuconego do grobu Elizeusza (2 Krl 13,21).
W ciemnym okresie wygnania Babiloñskiego prorocy mówili o przysz³ym odnowieniu Ludu Bo¿ego przez przyjœcie Mesjasza, S³ugi Bo¿ego (Iz 42,1;
53,11). Jednym z g³ównych znaków zwiastuj¹cych przyjœcie Mesjasza mia³y
byæ niezwyk³e cuda uzdrowienia (Iz 35,4-6; 42,6-9; 61,1).
55.
Ewangelie opisuj¹ wype³nienie tych obietnic w Jezusie, który
zwiastowa³ Królestwo Bo¿e i ukazywa³ jego obecnoœæ przez cuda, uzdrowienia i egzorcyzmy (Mt 4,23; Mk 1,34; £k 6,17-19). Uzdrowienia Jezusa stanowi¹ istotny wymiar Jego publicznej pos³ugi, daj¹cy œwiadectwo radykalnej
nowoœci Królestwa. „Odt¹d Jezus chodzi³ po ca³ej Galilei, naucza³ w tamtejszych synagogach, g³osi³ Dobr¹ Nowinê o Królestwie i uzdrawia³ ludzi z
wszelkich chorób i dolegliwoœci” (Mt 4,23). W swoim pierwszym kazaniu w
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Nazarecie, Jezus g³osi³ eschatologiczny jubileusz, zapowiadaj¹c wolnoœæ od
wiêzi grzechu, szatana i choroby (£k 4,18-19). Uzdrowienia, których dokonywa³, wyp³ywa³y z Jego dzie³a odkupienia (Iz 53,4-5; Mt 8,16-17). Objawiaj¹
Bo¿e mi³osierdzie i wspó³czucie wobec cierpi¹cych oraz znaki zwiastuj¹ce
Jego ostateczne zwyciêstwo nad z³em przez krzy¿ i zmartwychwstanie. Stanowi¹ one zapowiedŸ nowego stworzenia, przez które ludzkoœæ zostaje przywrócona do pe³ni ¿ycia. Tak te¿ ksiêga Apokalipsy œw. Jana mówi o drzewie
¿ycia w niebiañskim Królestwie, którego liœcie s³u¿¹ do uzdrawiania narodów
(Ap 22,2).
56.
Wiele z uzdrowieñ o których czytamy na kartach Ewangelii, podkreœla znaczenie wiary przyjmuj¹cego. Jezus pyta: „Czy wierzycie, ¿e mogê to
uczyniæ?” (Mt 9,28) i wzywa: „Nie bój siê, tylko wierz!” (Mk 5,36). Bardzo
czêsto mówi do tych, których uzdrowi³: „Twoja wiara ciê uzdrowi³a” (Mt 9,22;
Mk 5,34; 10,52; £k 7,50; 8,48; 17,19; 18,42). Uzdrowienia daj¹ Jezusowi mo¿liwoœæ nauczania o wierze (Mt 8,5-13; 17,14-21) i pos³uszeñstwie (Mt 7,21-23;
8,2-4; 12,43-45). Stanowi¹ one potwierdzenie tego, ¿e ma on w³adzê odpuszczania grzechów (Mt 9,1-8) i jest tym, który przyszed³ przywróciæ wykluczonych do spo³eczeñstwa (Mt 8,2-4; 9,20-22; 15,21-28; £k 7,11-17; 13,10-17;
17,11-19).
57.
Ewangelie wskazuj¹, ¿e wp³yw z³ych duchów przyczynia siê
czasami do choroby lub niepe³nosprawnoœci. Jezus mówi³ o kobiecie, która
by³a zgarbiona przez osiemnaœcie lat jako o zwi¹zanej przez szatana
(£k 13,16). Jego uzdrowienia niemego opêtanego (Mt 9,32-33; por. £k 11,14),
œlepego i niemego opêtanego (Mt 12,22), oraz chorego na epilepsjê ch³opca
opêtanego przez niemego i g³uchego ducha (Mt 17,14-18; Mk 9,25) zak³adaj¹,
¿e w ka¿dym z tych przypadków u pod³o¿a choroby le¿a³a przyczyna demoniczna.
58.
Polecenie Jezusa dla Jego aposto³ów by g³osili Królestwo zawiera³o nakaz uzdrawiania chorych i czynienia innych potê¿nych dzie³ (Mt 10,1.7-8).
PóŸniej Jezus przekaza³ moc uzdrawiania siedemdziesiêciu, których pos³a³
dwójkami (£k 10,1-12). Po zmartwychwstaniu Pan wspomina o uzdrawianiu
chorych przez nak³adanie r¹k jako o jednym ze znaków, które bêd¹ towarzyszyæ wierz¹cym zwiastuj¹cym Ewangeliê (Mk 16,18).
59.
Dzieje Apostolskie opisuj¹ pe³nienie przez m³ody Koœció³ swojego
pos³annictwa po wylaniu Ducha Œwiêtego w dniu Piêædziesi¹tnicy, przez które
uczniowie Jezusa zostali uzdolnieni do œwiadczenia o Nim (Dz 1,8; 2,1-4).
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Uzdrowienia dokonywane „w imiê Jezusa”, czyli przez Jego obecnoœæ i moc,
stanowi³y istotn¹ czêœæ pos³ugi Koœcio³a apostolskiego, zw³aszcza przez Piotra
(Dz 2,43, 3,1-8; 5,12.15; 9,27.32-42) i Paw³a (Dz 14,3; 16,7; 19,11-12). Inni
uczniowie którzy zostali pos³ani do tego, by przynieœæ uzdrowienie chorym, to
na przyk³ad Filip i Ananiasz (Dz 8,7-8; 9,17-18).
60.
Listy nowotestamentowe wskazuj¹, ¿e uzdrowienia by³y trwa³¹
czêœci¹ ¿ycia Koœcio³a. Pawe³ opisuje uzdrawianie jako charyzmat Ducha
Œwiêtego, dany w wyj¹tkowy sposób niektórym (1 Kor 12,9.28.30), ale uzdrowienie ma tak¿e miejsce przez modlitwê i namaszczenie przez starszych Koœcio³a (Jk 5,14-15), jak równie¿ przez modlitwê zwyk³ych wierz¹cych (Jk
5,16). Nowy Testament ukazuje wiêc pos³ugê uzdrawiania jako czêœæ zwyk³ego ¿ycia Koœcio³a.

2. Uzdrawianie w historii Koœcio³a
61.
Pisma Ojców Koœcio³a ukazuj¹, ¿e uzdrawianie, egzorcyzmy i
cuda mia³y nadal miejsce we wczesnych wiekach Koœcio³a. Pisma Justyna,
Orygenesa, Ireneusza i Tertuliana, ukazuj¹, na przyk³ad, ¿e uzdrowienia i egzorcyzmy czêsto dokonywane by³y przez zwyk³ych chrzeœcijan, zw³aszcza w
kontekœcie ewangelizacji. Ireneusz pisa³:
„Dlatego w jego imieniu ci, którzy s¹ rzeczywiœcie jego uczniami, otrzymawszy od niego (ten) dar, dokonuj¹ dla dobra innych ludzi to tak, jak
ka¿dy z nich otrzyma³ dar od niego. Jedni z nich przepêdzaj¹ rzeczywiœcie
i prawdziwie demony, przy czym (uwolnieni od demonów) czêsto przyjmuj¹ wiarê i s¹ obecni w Koœciele, inni zaœ przewiduj¹ przysz³oœæ, maj¹
widzenia i przepowiadaj¹ przysz³oœæ, jeszcze inni k³ad¹ rêce na chorych i
czyni¹ ich w ten sposób zdrowymi. Zmarli niektórzy tak¿e zostali ju¿
wskrzeszeni, jak to w³aœnie powiedzieliœmy, i prze¿yli ju¿ wœród nas sporo” (Ireneusz z Lyonu, Zdemaskowanie i odparcie fa³szywej gnozy. Adversus haereses 2.32.4)4) .
62.
Z biegiem czasu pos³uga egzorcyzmów zosta³a ograniczona do
osób posiadaj¹cych specjalne upowa¿nienie. Coraz silniejsza by³a tendencja do
zak³adania, ¿e charyzmaty uzdrawiania by³y ograniczone do osób niezwyk³ej
œwiêtoœci lub mnichów praktykuj¹cych œcis³¹ ascezê.
4)
T³um. za: W. Myszor, Ireneusz z Lyonu i gnostycy. Zdemaskowanie i odparcie fa³szywej gnozy. T³umaczenie: Adversus haereses Ksiêga I i II, Katowice 2016, s. 203-204.
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63.
Wraz z rozwojem chrzeœcijañstwa w Europie, uzdrowienia i cuda
nadal by³y czêœci¹ ¿ycia chrzeœcijañskiego. Wœród katolików wiara w cudowne
uzdrowienia trwa³a przez wieki, zw³aszcza przy o³tarzach i za wstawiennictwem œwiêtych. W okresie wspó³czesnym jednak rozwój nauki doprowadzi³ do
tego, ¿e rozprzestrzeni³a siê tendencja postrzegania choroby i uzdrawiania w
kategoriach œciœle fizjologicznych. Po Reformacji protestanci czêsto ignorowali
cudowne uzdrowienia lub przeczyli im w reakcji na katolickie roszczenia do
cudownoœci. Oœwiecenie, ze swym odrzuceniem transcendencji, prowadzi³o do
jeszcze wiêkszego sceptycyzmu wobec tego, co cudowne.
64.
Nowy nacisk na uzdrawianie pojawi³ siê wœród protestantów w
XIX w. wraz z Ruchem Œwiêtoœci i rozwin¹³ siê jeszcze bardziej wraz z nadejœciem ruchu zielonoœwi¹tkowego w XX w. Zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹,
¿e uzdrawianie jest blisko zwi¹zane z odkupieñczym dzie³em Chrystusa (Iz
53,4-5; Mt 8,16-17), a wiêc musi byæ czêœci¹ zwiastowania Ewangelii.

3. Uzdrawianie w ¿yciu Koœcio³a
65.
Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy jednog³oœnie uznaj¹, ¿e Chrystus nadal dziœ uzdrawia, nawet poprzez cuda. Ca³e dzie³o odkupienia Chrystusa jest
dzie³em uzdrowienia, poniewa¿ leczy ludzkoœæ ze wszelkich duchowych i fizycznych ran spowodowanych przez grzech, w tym ostatecznie z samej
œmierci.
66.
Uzdrowienie jest zasadniczym wymiarem pos³ugi Koœcio³a.
Uzdrowienia dokonuj¹ siê przez tych, którzy maj¹ charyzmat uzdrawiania, jak
i przez wiarê i modlitwê zwyk³ych wierz¹cych. Katolicy uznaj¹ tak¿e uzdrowienia za wstawiennictwem œwiêtych, zw³aszcza Marii, matki Pana (por. £k
1,43), przez miejsca kultu takie jak Lourdes, oraz przez sakramenty, zw³aszcza
Eucharystiê, Pokutê i Namaszczenie chorych. Wiêkszoœæ zielonoœwi¹tkowców
posy³a chusteczki, które zosta³y namaszczone, lub nad którymi zosta³a zmówiona modlitwa o uzdrowienie, do chorych, wierz¹c, ¿e takie dzia³ania s¹ spójne z dzia³aniami Paw³a w Dziejach Apostolskich 19,11-12.
67.
Uzdrowienia maj¹ szczególne znaczenie w kontekœcie g³oszenia
Ewangelii, poniewa¿ wyraŸnie ukazuj¹ Bo¿¹ mi³oœæ i rzeczywistoœæ Królestwa. Polecenie Jezusa dla Jego uczniów, by zwiastowali Ewangeliê zarówno
s³owem jak i przez znaki i cuda, nadal jest wa¿ne (por. Mk 16,17-18). Tak jak
w Nowym Testamencie, tak i w historii Koœcio³a ewangelizacji nowych obszarów czêsto towarzyszy³a niezwyk³a obfitoœæ uzdrowieñ.
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68.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e Bóg leczy tak¿e ludzi
przez zwyk³e œrodki medyczne. Opieka duszpasterska nad chorymi, w tym
opieka zdrowotna i poradnictwo, jest wiêc istotn¹ czêœci¹ pos³ugi Koœcio³a (Mt
25,36). Te pos³ugi stanowi¹ sposób wspó³pracy z Bo¿ym dzie³em uzdrawiania.
69.
Potwierdzanie rzeczywistoœci boskiego uzdrawiania nie oznacza
zaprzeczania rzeczywistoœci cierpienia czy faktu, ¿e Bóg sprawia, ¿e z cierpienia wynika czêsto wielkie dobro. Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy uznaj¹, ¿e
cierpienie, gdy jest przyjmowane z wiar¹, ma niezwyk³¹ zdolnoœæ do upodabniania cz³owieka do Chrystusa. Cierpliwe znoszenie cierpienia jest tajemniczym Ÿród³em ³aski dla cierpi¹cego i dla innych (por. 2 Kor 4,11-12;
Kol 1,24).
70.
Uzdrowienie jest darmowym darem Boga, nie czymœ, na co
mo¿na zapracowaæ lub zas³u¿yæ. Oczekiwana wiara nie mo¿e jednak sprawiæ, ¿e osoba bêdzie mog³a otrzymaæ uzdrowienie. Bardzo czêsto samo uleczenie budzi znacznie wiêksz¹ wiarê u przyjmuj¹cego je i u innych. Podobnie
przebaczenie i porzucenie ¿alu mo¿e otworzyæ osobê na przyjêcie uzdrowienia (por. Mk 2,1-12). W modlitwie za chorego rozró¿nianie duchów jest czasami potrzebne, by okreœliæ, czy wybawienie od wp³ywu z³ych duchów jest
konieczne.
71.
Charyzmat uzdrawiania niekoniecznie jest znakiem œwiêtoœci (Mt
7,22-23; Dz 3,12). Z drugiej strony, œwiêtoœæ pe³niej otwiera osobê na Ducha
Œwiêtego i Jego dary. Charyzmat uzdrawiania nie ma byæ realizowany w izolacji, ale we wspólnocie z Koœcio³em.
72.
Uzdrowienia o których s³yszymy, mog¹ czasami byæ fa³szerstwami, a nawet prawdziwe uzdrowienia mog¹ byæ b³êdnie u¿ywane dla osobistego
zysku lub presti¿u, czy te¿ dla prozelityzmu. Poniewa¿ charyzmat uzdrawiania
niesie ze sob¹ ryzyko wyolbrzymienia i manipulowania podatnymi na nie ludŸmi, istnieje potrzeba rozwa¿nego i sta³ego sprawdzania. Korzystanie z pomocy
lekarzy w weryfikowaniu twierdzeñ o uzdrowieniu na tyle na ile to mo¿liwe
(Mk 1,44) jest m¹dre, ale nie nale¿y zak³adaæ przy tym, ¿e ¿adne uzdrowienie
nie mia³o miejsca dopóki nie zostanie zweryfikowane. Gdy siê ono wydarzy,
w³aœciw¹ odpowiedzi¹ jest wychwalanie Boga i dziêkowanie Mu (por. £k
17,17-18). Konieczne jest tak¿e przygotowanie chorych na wypadek, gdyby nie
otrzymali takiej odpowiedzi na swoje modlitwy, jakiej oczekuj¹. Czasami
uzdrowienie mo¿e mieæ formê radosnego przyjêcia swojego cierpienia (por. 2
Kor 12,8-10) lub te¿ bliskiej œmierci.
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C. Rozró¿nianie duchów
73.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy rozumiej¹ rozró¿nianie duchów jako
charyzmat rozró¿niania ich Ÿróde³ – czy objawienie pochodzi od Ducha Œwiêtego, z³ego ducha, czy te¿ po prostu od ducha ludzkiego. Charyzmat ten uzdalnia lud Bo¿y do rozró¿niania tego co prawdziwe, od tego co fa³szywe lub z³e.
To co prawdziwe pochodzi od Ducha Bo¿ego, podczas gdy to co fa³szywe powstaje w innych miejscach. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê ogólnie
co do interpretacji g³ównych fragmentów biblijnych dotycz¹cych rozró¿niania5).
Istniej¹ jednak¿e pewne ró¿nice co do tego, jak ten charyzmat stosowany jest
w codziennym ¿yciu chrzeœcijañskim.

1. Rozró¿nianie duchów w Piœmie Œwiêtym
74.
Choæ pojêcie „rozró¿niania” nie pojawia siê w Piœmie Œwiêtym
czêsto, istnieje wiele przyk³adów biblijnego nauczania o rozró¿nianiu.
Biblia przekazuje te¿ wiele przyk³adów jego zastosowania. Znaczenie
rozró¿nienia pomiêdzy prawd¹ a b³êdem, oraz pomiêdzy prawdziwymi a fa³szywymi prorokami, zosta³o dobitnie przedstawione na przestrzeni
ca³ego Starego Testamentu (1 Krl 18,20-40; Jr 23,9-22; Ez 13,1-23),
w Jezusowym nauczaniu w Ewangeliach (Mt 7,15-20), oraz w pocz¹tkach
Koœcio³a (np. Ananiasz i Safira, Dz 5,1-11, czy niewolnica maj¹ca
ducha wieszczego, Dz 16,16-18). Dary Ducha Œwiêtego realizuj¹ siê w perspektywie wzrostu ca³ego cia³a Chrystusa, dla korzyœci ludzkoœci i z zachowaniem zasady mi³oœci, prawdziwej miary wszelkich charyzmatów
(por. 1 Kor 13).
75.
Kluczowy fragment dotycz¹cy rozró¿niania znajduje siê w Paw³owej liœcie charyzmatów w 1 Kor 12,8-11: „Temu bowiem przez Ducha jest
dany dar (…) prorokowania, jeszcze innemu dar rozpoznawania duchów
[diakrisis pneumatôn] (…) Wszystko to zaœ sprawia jeden i ten sam Duch,
udzielaj¹c ka¿demu z osobna tak, jak chce”. Pawe³ ceni nie tylko dary które
przekazuj¹ Bo¿e wiadomoœci (s³owo wiedzy, s³owo m¹droœci, proroctwo, dar
jêzyków, oraz t³umaczenia jêzyków), ale tak¿e te, które rozpoznaj¹ autentycznoœæ tych wiadomoœci, które potrzebuj¹ rozró¿nienia, poniewa¿ s¹ dostarczane przez omylnych mê¿czyzn i kobiety.

5)
Ju¿ w tym pierwszym okresie dialogu katolicko-pentekostalnego (1972-1989) obydwie tradycje potwierdzi³y mandat Pisma dla duchowego rozró¿niania (por. Final Report I, 38).
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76.
W 1. Liœcie do Koryntian 14, gdzie Pawe³ daje zalecenia odnoœnie
do porz¹dku w publicznych nabo¿eñstwach, zdaje siê wskazywaæ na rozró¿nianie jako na charyzmat, który by³ tak powszechny jak prorokowanie; by³ on potrzebny wszêdzie tam, gdzie realizowane by³y dary profetyczne, tak by Koœció³
móg³ okreœliæ, czy by³y one buduj¹ce duchowo dla zgromadzonych wierz¹cych.
Pawe³ poleci³, by pozwolono na dwa lub trzy proroctwa podczas nabo¿eñstwa,
po których powinno mieæ miejsce rozró¿nianie przez pozosta³ych zgromadzonych: „dwóch albo trzech, niech mówi¹, a inni niech to rozpoznaj¹” (1 Kor
14,29). Do pewnego stopnia natychmiastowe rozró¿nianie by³o wiêc integraln¹
czêœci¹ praktyki spontanicznych charyzmatów w publicznym nabo¿eñstwie.
77.
Zdyscyplinowane praktykowanie rozró¿niania pomaga zgromadzonej wspólnocie swobodnie wyra¿aæ inne charyzmaty, w atmosferze wsparcia i
zachêty, przy równoczesnej odpowiedzialnoœci przed innymi. Potwierdzaj¹ to jasne napomnienia Œw. Paw³a skierowane do Koœcio³a w Tesalonice: „Ducha nie
gaœcie, proroctw nie lekcewa¿cie, wszystko badajcie, zachowujcie to, co dobre,
od wszelkiego z³a siê powstrzymujcie” (1 Tes 5,19-22). Wierz¹cy mieli z radoœci¹ przyj¹æ wolnoœæ Ducha Œwiêtego i realizowaæ charyzmaty w pe³ni oczekuj¹c, ¿e ten sam Duch obdarzy ich charyzmatem rozró¿niania duchów, który pomo¿e ochroniæ ich przed fa³szywym nauczaniem i brakiem jednoœci.
78.
Nie ka¿de proroctwo czy inna charyzmatyczna manifestacja powinny byæ przyjmowane za dobr¹ monetê. Jezus powiedzia³ swoim uczniom,
¿e fa³szywi prorocy powstan¹ jak wilki w owczej skórze (Mt 7,15). Aposto³
Pawe³ powiedzia³, ¿e dzikie wilki nie oszczêdz¹ stada (Dz 20,29). Pierwszy
List Jana tak¿e ostrzega³, ¿e istniej¹ fa³szywi prorocy, którzy bez rozró¿nienia
duchów spowoduj¹ chaos w Koœciele (1 J 2,18.22; 4,1). Jan podkreœli³ wagê
rozró¿niania dla weryfikowania autentycznoœci i ortodoksji tych, którzy twierdzili, ¿e maj¹ wiadomoœæ dla Koœcio³a:
„Umi³owani, nie wierzcie ka¿demu duchowi, ale badajcie duchy, czy s¹ z
Boga, poniewa¿ wielu fa³szywych proroków pojawi³o siê na œwiecie. Po
tym rozpoznacie Ducha Bo¿ego: ka¿dy duch, który wyznaje, ¿e Jezus
Chrystus przyszed³ w ciele, jest z Boga. Ka¿dy zaœ duch, który nie wyznaje Jezusa, nie jest z Boga. (…) W ten sposób poznajemy ducha prawdy i
ducha zak³amania” (1 J 4,1-6).
79.
Tak wiêc na przestrzeni historii i teraz w naszych czasach, na ca³ym œwiecie, zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy nadal zmagaj¹ siê z
wyzwaniami dotycz¹cymi w³aœciwego rozumienia i realizowania charyzma-
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tów. Dlatego te¿ Koœció³ musi nadal sprawdzaæ tych, którzy twierdz¹, ¿e otrzymali charyzmaty od Ducha, by poznaæ, czy pochodz¹ one od Boga. Rozró¿nianie strze¿e ortodoksji, a jego w³aœciwa realizacja zawsze bêdzie prowadziæ do
prawdziwego wyznania i œwiadectwa o osobie i dziele Jezusa Chrystusa.

2. Realizowanie charyzmatu rozró¿niania duchów
80.
Zielonoœwi¹tkowcy i katolicy wspólnie potwierdzaj¹ niezwyk³e
znaczenie, jakie Pismo Œwiête przyk³ada do sta³ej potrzeby rozró¿niania w
¿yciu Koœcio³a. Ró¿nice w nacisku na realizacjê rozró¿niania maj¹ wiele
wspólnego z innymi podstawowymi ró¿nicami pomiêdzy katolikami a zielonoœwi¹tkowcami, takimi jak rola tradycji, podkreœlenie osobistej i wspólnotowej
duchowoœci oraz to, w jakim stopniu oczekuje siê charyzmatycznych manifestacji Ducha Œwiêtego.
81.
Ogólnie, katolicy stosuj¹ pojêcie rozró¿niania szerzej, w odniesieniu do dynamicznego procesu poszukiwania prawdy i woli Bo¿ej. Z tej perspektywy rozró¿nianie ma miejsce, gdy Duch Œwiêty wchodzi w tajemniczy
dialog z dan¹ osob¹ i prowadzi j¹ w odpowiedzi Bogu. Sta³e rozró¿nianie duchowe prowadzi do wiêkszej dojrza³oœci w ¿yciu chrzeœcijañskim: „abyœcie
umieli rozpoznaæ, co jest wol¹ Boga, co jest dobre, co Mu siê podoba i co jest
doskona³e” (Rz 12,2). Katolicy s¹ jednak¿e doceniani przez zielonoœwi¹tkowców za konkretne momenty, w których realizowanie charyzmatu rozró¿niania
pomaga w ochronie i budowania wspólnoty chrzeœcijañskiej.
82.
Zielonoœwi¹tkowcy, z drugiej strony, skupiaj¹ siê raczej na rozró¿nianiu w bardziej konkretnym sensie „rozpoznawania duchów” (1 Kor 12,10).
Wielu zielonoœwi¹tkowców przyznaje wiêkszy priorytet rozró¿nianiu, które pojawia siê jako charyzmat, ni¿ zwyk³emu, zbiorowemu procesowi (Dz 6,1-6;
15,1-35); wszyscy jednak¿e uznaj¹, ¿e proces ten jest konieczny dla rozpoznania woli Bo¿ej oraz zdania wspólnoty (por. Dz 15,6-7). Podobnie jak katolicy,
zielonoœwi¹tkowcy staraj¹ siê odnajdywaæ i wype³niaæ wolê Bo¿¹. Poszukuj¹
jej przez modlitwê, studiowanie Biblii, oraz konsultowanie z dojrza³ymi wierz¹cymi i liderami; bior¹ tak¿e pod uwagê takie czynniki, jak osobiste pragnienia, mo¿liwoœci, okolicznoœci i tym podobne. Choæ pojêcie „rozró¿niania” nie
zawsze stosowane jest dla opisania tego procesu poszukiwania woli Bo¿ej, to
de facto jest to proces rozró¿niania. Pastorzy zielonoœwi¹tkowi, jako pasterze
swojego stada, maj¹ za zadanie przewodziæ swoimi zborami, czêsto daj¹c pocz¹tkowy wgl¹d w proces rozró¿niania i bior¹c ostateczn¹ odpowiedzialnoœæ
za ka¿d¹ decyzjê.
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83.
Wœród zielonoœwi¹tkowców uznanie ze wzglêdu na swoj¹ zdolnoœæ rozró¿niania, czy to dlatego, ¿e ukazali charyzmat rozró¿niania duchów,
czy ze wzglêdu na swoj¹ duchow¹ dojrza³oœæ, zyskuj¹ czêsto osoby, które dobrze znaj¹ Pismo i „gdy¿ przez u¿ywanie maj¹ wyæwiczone zmys³y do rozró¿niania dobra i z³a” (Hbr 5,14). Do tej grupy nale¿¹ czêsto duszpasterze, starsi,
czy inne osoby, szanowane ze wzglêdu na swoj¹ m¹droœæ czy na to, jak s¹
godne zaufania. Nie oznacza to, ¿e „rozró¿nianie duchów” jest czymœ innym
ni¿ charyzmatem, ale to, ¿e jest charyzmatem nie oznacza, i¿ jest pozbawione
komponentów racjonalnych.
84.
Rozró¿nianie w spo³ecznoœci pentakostalnej mo¿e przebiegaæ po
linii racjonalnego rozumowania (Mt 7,20; Dz 13,1-3; 15,6-21; 1 Tes 5,19-22;
1 J 4,1-3) lub mo¿e mieæ bardziej poza-racjonaln¹ czy intuicyjn¹ naturê
(Dz 16,16-18). Czasami dokonuj¹ go grupy takie jak w 1 Liœcie do Koryntian
14,29, gdzie jedna osoba prorokuje, a inni w³¹czaj¹ siê do rozwa¿ania
tego, co zostaje powiedziane. Wielokrotnie proces rozró¿niania, zw³aszcza
na poziomie lokalnym, dokonuje siê w sposób pomocny i zbawczy we
wspólnocie wiary. Mo¿e mieæ on miejsce w kontekœcie ustnych próœb modlitewnych, w czasie wspólnej modlitwy, czy osobistych œwiadectw;
w charyzmatycznych manifestacjach, zw³aszcza proroctwie, s³owach m¹droœci, wiedzy czy jêzyków, z towarzyszeniem t³umaczenia czy bez niego;
w czasie osobistej modlitwy wokó³ o³tarza; we wspólnej lekturze Biblii i towarzysz¹cej jej dyskusji, w zwiastowaniu S³owa Bo¿ego, czy s³uchaniu tego
zwiastowania. Powinno wówczas byæ jasne, ¿e podczas gdy mo¿na w takiej
sytuacji rozpoznaæ s³owa czy dzia³ania jako posiadaj¹ce autorytet Ducha
Œwiêtego, zazwyczaj s¹ one postrzegane jako posiadaj¹ce jakby autorytet ad
hoc. Innymi s³owy, autorytet taki ograniczony jest do konkretnej okazji lub
miejsca.
85.
Zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e w przesz³oœci zazwyczaj przyznawali priorytet praktyce rozró¿niania, czêsto nie zajmuj¹c siê pog³êbion¹ refleksj¹ na ten temat. Uznaj¹ tak¿e, ¿e wielokrotnie realizacja rozró¿nienia w
ich Koœcio³ach okazywa³a siê nie byæ stale wiarygodna. Zielonoœwi¹tkowa
praktyka wyczekiwania i poszukiwania natychmiastowej manifestacji obecnoœci Ducha Œwiêtego poœród nich mo¿e czasami prowadziæ do oczekiwania, ¿e
charyzmat rozró¿niania bêdzie widoczny automatycznie i rutynowo. Wyst¹pienie takich praktyk wskazuje na potrzebê lepszego nauczania na ten temat, jak
równie¿ zbiorowej dyscypliny w ramach spo³ecznoœci zielonoœwi¹tkowej, oraz
na sta³¹ potrzebê rozpoznawania tych, którzy s¹ w szczególnoœci godni zaufania, by decydowaæ o rozró¿nieniu.
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86.
Katolicy wierz¹, ¿e „rozró¿nianie duchów” jest konieczne do
weryfikacji boskiego pochodzenia charyzmatów (Sobór Watykañski II,
Konstytucja o Koœciele 12, por. te¿ KKK, par. 800, 801), oraz ¿e, zgodnie z 1
Kor 12,10, rozró¿nianie samo w sobie jest charyzmatem, darem Ducha Œwiêtego, a nie tylko spo³ecznym, wspólnotowym procesem realizowanym przez
ludzi. Choæ Koœció³ katolicki nie wypracowa³ konkretnego nauczania na temat charyzmatu rozró¿niania duchów, w jego historii charyzmat ten by³ realizowany w ró¿nych formach. Sta³y siê one czêœci¹ duchowego dziedzictwa
Koœcio³a.
87.
Nawet sposób realizacji tego charyzmatu nie podlega pod ogólny
model czy jeden wzór. Rozró¿nianie duchów jest czêsto w³¹czone w szerszy
proces rozró¿niania, rozumiany jako poszukiwanie prawdy i woli Bo¿ej na poziomach osobistym i koœcielnym.
88.
Katolicy wierz¹, ¿e wyœwiêceni duchowni maj¹ konkretny obowi¹zek rozpoznawaæ i rozró¿niaæ charyzmaty wierz¹cych. „Badaj¹c, czy duchy pochodz¹ od Boga, niech ze zmys³em wiary odkrywaj¹ ró¿norakie charyzmaty œwieckich, tak ma³e, jak i wielkie, niech je z radoœci¹ uznaj¹, niech je
gorliwie pielêgnuj¹” (Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów 9). Charyzmat rozró¿niania jest realizowany przez wyœwiêconych duchownych zw³aszcza w duchowym prowadzeniu wierz¹cych, w tym w sakramencie
pojednania. Jako charyzmat jednak¿e rozró¿nianie duchów mo¿e zostaæ udzielone przez Ducha Œwiêtego komukolwiek spoœród wierz¹cych. Rozró¿nianie
jest dzia³aniem, w którym osoby duchowne i œwieckie pe³ni¹ uzupe³niaj¹ce siê
wzajemnie role. Ci, którym dany zosta³ charyzmat rozró¿niania duchów, s³u¿¹
Koœcio³owi we wspólnocie z ksiê¿mi, którzy ponosz¹ ostateczn¹ odpowiedzialnoœæ za rozró¿nianie charyzmatów w Koœciele. Katolicy równie¿ œwiêtuj¹ odnowienie doœwiadczenia charyzmatów w ostatnich dekadach przez Katolick¹
Odnowê Charyzmatyczn¹, w tym regularne praktykowanie charyzmatu rozró¿niania duchów.
89.
Zarówno katolicy jak i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e im bli¿ej jest
siê do Boga, tym bardziej jest siê w stanie rozpoznaæ Jego wolê i zrozumieæ,
co jest prawd¹; im bardziej „¿yje siê wed³ug Ducha” (Ga 5,25), tym ³atwiej
mo¿na rozpoznaæ Jego ruch i Jego dzie³a. Na przestrzeni dziejów Bóg b³ogos³awi³ Koœció³ œwiêtymi mê¿czyznami i kobietami posiadaj¹cymi pewne intuicyjne wyczucie tego, co pochodzi od Boga. Efektywne okazje rozró¿niania
duchów czêsto wynikaj¹ z bliskiego zwi¹zku, jaki ktoœ ma z Panem, który
udziela tych charyzmatów.
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90.
Wraz ze zwróceniem na nowo uwagi na charyzmatyczne manifestacje w ca³ym Koœciele, przysz³o tak¿e uznanie potrzeby rozró¿nienia autentycznych manifestacji od tych, które autentycznoœæ udaj¹. Na ca³ym œwiecie
katolicy, jak i zielonoœwi¹tkowcy mierz¹ siê z wyzwaniami zwi¹zanymi z w³aœciw¹ realizacj¹ charyzmatów, zw³aszcza rozró¿niania duchów. Czêsto potrzebuj¹ oni pouczenia w rozró¿nianiu prawdziwych s³ów Pana od swoich w³asnych pobo¿nych ¿yczeñ. Dlatego te¿ Koœció³ musi sprawdzaæ charyzmaty,
aby rozró¿niæ, czy pochodz¹ one od Boga.

IV. Nadzór duszpasterski
nad realizowaniem charyzmatów
91.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy z radoœci¹ przyjmuj¹ i œwiêtuj¹
wielk¹ ró¿norodnoœæ charyzmatów w obydwu tradycjach jako znak ¿ywotnoœci
w Koœciele. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy uznaj¹, ¿e s¹ powo³ani do bycia dobrymi powiernikami tych darów: „S³u¿cie jedni drugim tym darem ³aski, jaki
ka¿dy otrzyma³, jako dobrzy szafarze ró¿norodnej ³aski Boga” (1 P 4,10).
92.
Tak jak w przypadku œw. Paw³a i jego zmagañ z pierwszym Koœcio³em, realizowanie charyzmatów tak¿e mo¿e siê staæ czynnikiem powoduj¹cym napiêcia i podzia³y wœród dzisiejszych chrzeœcijan. Aby skutecznie poradziæ sobie z wyzwaniami duszpasterskimi wynikaj¹cymi z u¿ycia charyzmatów, wspólnoty chrzeœcijañskie i ich liderzy musz¹ sprawowaæ nadzór,
oczekiwaæ odpowiedzialnoœci wobec wspólnoty (1 Kor 14,26-33; 1 Tes 5,19-22)
oraz „staraæ siê zachowaæ jednoœæ ducha we wzajemnej wiêzi, jak¹ daje pokój” (Ef 4,3). Do nadzoru duszpasterskiego nale¿y witanie z radoœci¹ i wspieranie charyzmatów, rozró¿nianie ich, koordynowanie ich harmonijnego realizowania wœród wierz¹cych, oraz prowadzenie ich, by jak najlepiej s³u¿y³y misji
Koœcio³a.
93.
Bóg zawsze „bada nasze serca” (1 Tes 2,4); ostatecznie to On
os¹dza, a wszelkie ludzkie rozró¿nianie jest Mu poddane. Ale równoczeœnie
pomaga nam On badaæ, rozró¿niaæ i odpowiednio do tego postêpowaæ.
94.
Poniewa¿ charyzmaty darowane s¹ wszystkim wierz¹cym, ca³a
wspólnota jest odpowiedzialna za weryfikowanie dzie³a Ducha. Rozró¿nianie
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jest zasadniczym i sta³ym procesem w ¿yciu chrzeœcijañskim, na poziomie
osobistym, jak i koœcielnym. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy poddaj¹ swoje pytania z zakresu rozró¿niania nadrzêdnemu autorytetowi S³owa Bo¿ego (które dla
katolików oznacza tak¿e Tradycjê), prowadzonemu przez Ducha Œwiêtego i
nauczanie Koœcio³a. W procesie rozró¿niania wspólnoty chrzeœcijañskie spogl¹daj¹ na regula fidei (regu³ê wiary) oraz na duszpasterzy i maj¹ œwiadomoœæ,
¿e rozs¹dek i doœwiadczenie tak¿e graj¹ tu swoj¹ rolê. Zrozumia³e jest, ¿e nasze ró¿ne wspólnoty maj¹ ró¿ne i uzupe³niaj¹ce siê perspektywy w swoim rozumieniu takiego autorytetu i zwi¹zanej z tym praktyce.
95.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy podzielaj¹ nastêpuj¹ce kryteria w
praktykowaniu rozró¿niania:
• Manifestacja charyzmatu musi byæ zgodna z Pismem i odzwierciedlaæ
wiarê zakorzenion¹ w myœli Chrystusa (por. 1 Kor 2,16);
• Musi byæ zgodna z nauczaniem Koœcio³a i sensus fidelium (rozs¹dkiem
wiernych);
• Powinna budowaæ Koœció³, promuj¹c jednoœæ i mi³oœæ;
• Osoba realizuj¹ca charyzmat powinna byæ dojrza³a duchowo i moralnie;
• Osoba realizuj¹ca charyzmat powinna podlegaæ duszpasterzom i byæ
gotowa przyj¹æ od nich wskazówki.
96.
Rozró¿nianie mo¿na uwa¿aæ za m¹droœæ duchow¹ i wyuczon¹
praktykê w dynamice ¿ycia chrzeœcijañskiego, prowadzonego przez Ducha
Œwiêtego; nie mo¿na redukowaæ go wy³¹cznie do zestawu zasad czy metod
ewaluacji. Istnieje œrodek rozró¿niania przekraczaj¹cy racjonalnoœæ, duchowa
wra¿liwoœæ, która ma wymiar intuicyjny.
97.
Katolicy podkreœlaj¹, ¿e wymiar koœcielny jest zasadniczy dla rozró¿niania. Ca³y Lud Bo¿y jest powo³any do rozpoznawania ruchu Ducha. Równoczeœnie jednak ¿aden charyzmat nie jest wy³¹czony spod podleg³oœci pasterzom Koœcio³a. Dzia³aj¹c w ramach tej struktury, katolicy przyjmuj¹ z radoœci¹
zaproszenie od zielonoœwi¹tkowców do wiêkszej otwartoœci na zaskakuj¹ce
drogi Ducha i Jego manifestacji.
98.
Zielonoœwi¹tkowcy podkreœlaj¹ odpowiedzialnoœæ ka¿dego wierz¹cego za oczekiwanie, realizowanie i rozró¿nianie charyzmatów. Rozró¿nianie charyzmatów musi mieæ miejsce we wspólnocie, a nie w odosobnieniu, ze
wzglêdu na odpowiedzialnoœæ wobec innych. Ró¿norodnoœæ w zielonoœwi¹tkowych strukturach koœcielnych oraz wysoki stopieñ autonomii poœród niezale¿nych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych stanowi wyzwanie dla ich zdolnoœci zaSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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pewnienia w³aœciwej odpowiedzialnoœci. Zielonoœwi¹tkowcy w coraz wiêkszym stopniu uznaj¹ wartoœæ wspólnoty koœcielnej i wspólnej pracy z przywódcami koœcielnymi, dostrzegaj¹c tu wspóln¹ podstawê i dobry przyk³ad wœród
katolików.
Przy ró¿nych punktach wyjœcia, katolicy i zielonoœwi¹tkowcy przyjmuj¹
okazjê do uczenia siê wzajemnie ze swoich sytuacji, oraz w³¹czania tego, czego siê nauczyli, do w³asnego podejœcia.
99.
Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy zgadzaj¹ siê, ¿e istnieje ogromna
potrzeba zapewnienia kszta³cenia teologicznego i formacji na wszystkich poziomach, zarówno dla wiernych, jak i ich przywódców. Powinno ono zawieraæ
kszta³cenie w zakresie teologii charyzmatów i ich w³aœciwej realizacji. Takie
kszta³cenie i formacja pomo¿e zapewniæ zdrowie i wzrost wspólnot chrzeœcijañskich do dojrza³oœci.
100. Rozumienie i realizowanie charyzmatów oraz nadzór nad nimi
wymaga g³êbokiej osobistej relacji z Bogiem. Charyzmaty rozkwitaj¹ zw³aszcza w kontekœcie, w którym trwa³y wzrost duchowy jest wspierany zarówno
przez jednostki, jak i przez ca³¹ wspólnotê. W odniesieniu do charyzmatów w
¿yciu chrzeœcijañskim ogólnie, cnota pokory i gotowoœæ do uczenia siê maj¹
zasadnicze znaczenie.
101. Realizowanie jakichkolwiek charyzmatów, ale zw³aszcza tych,
które mog¹ zwracaæ uwagê na jednostkê, jest potencjalnie nara¿one na manipulacjê i nadu¿ycia. Kultywowanie swojego ¿ycia duchowego uzdalnia chrzeœcijan do bycia lepiej przygotowanymi do uczciwego przyjmowania i realizowania charyzmatów. Bo¿e tajemnice s¹ niewyczerpane i stale zaprasza nas On
do zachwytu nad Jego ³ask¹ i do otwartoœci na Jego boskie dary: „O g³êbokoœci
bogactwa, m¹droœci, i poznania Boga! Jak niezbadane s¹ Jego s¹dy i niepoznawalne Jego drogi.” (Rz 11,33).
102. Nadzór duszpasterski nad charyzmatami korzysta ze stosowania
niektórych rozs¹dnych zasad ludzkiej nauki, które mog¹ byæ pomocne w kwestiach zwi¹zanych z realizowaniem i rozró¿nianiem charyzmatów, a tak¿e w
szerszym kontekœcie duszpasterskiego przywództwa.
103. W obecnej postmodernistycznej kulturze, z jej naciskiem na indywidualizm, materializm i sekularyzm, katolicy i zielonoœwi¹tkowcy dostrzegaj¹ znaczne wyzwania, gdy zapraszaj¹ wiernych do polegania na Bogu i charyzmatach Ducha. A równoczeœnie to w ramach tej samej kultury doœwiad-
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czaj¹ tak wielu ludzi, zw³aszcza m³odych, poszukuj¹cych tego co œwiête i co
przenika ten œwiat i wykracz poza niego, aby odkryæ g³êbsze znaczenie i cel
swojego ¿ycia. Dlatego uczestnicy Dialogu korzystaj¹ z tego momentu w historii jako okazji do znalezienia nowych i twórczych sposobów inspirowania
innych do gotowoœci przyjmowania i polegania na charyzmatach Ducha
Œwiêtego.
104. Uczestnicy Dialogu akceptuj¹ ekumeniczne wyzwanie, jakie
przedstawia ich wspólne docenienie charyzmatów. Pog³êbiaj¹c swoj¹ œwiadomoœæ dzia³ania Ducha w swoich wspólnotach, zgadzaj¹ siê poszukiwaæ sposobów okazywania w wiêkszej jednoœci piêknego ¿ycia w Duchu, wzbogacanego
przez charyzmaty, wszystkim braciom i siostrom we wspólnotach wiary na
ca³ym œwiecie. Charyzmaty maj¹ byæ instrumentami jednoœci w ciele Chrystusa, a wynikiem jakiegokolwiek uczenia siê na ich temat powinna byæ wiêksza
jednoœæ. Jak napomina³ œw. Pawe³, spoœród wszystkich wyrazów charyzmatów,
najdoskonalsza jest mi³oœæ (1 Kor 12,31).

V. Podsumowanie i wnioski
105. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy wspólnie dostrzegaj¹, ¿e charyzmaty, jakie Duch Œwiêty daje Ludowi Bo¿emu maj¹ byæ u¿ywane przez wszystkich chrzeœcijan i nie s¹ ograniczone tylko do tych, którzy uczestnicz¹ w ruchach „odnowy”. Modlitwa o odpowiedzialne realizowanie charyzmatów,
oczekiwanie na nie i poleganie na nich, przyniesie umocnienie Koœcio³a i skuteczn¹ pos³ugê dla œwiata. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy s¹ wiêc zaproszeni do
odkrywania na nowo roli charyzmatów i rozpalania na nowo u¿ywania tych
darów w swoich wspólnotach. Uczestnicy Dialogu pragn¹ zachêciæ wszystkich
innych chrzeœcijan, by zrobili to samo.
106. Realizowanie charyzmatów, gdy towarzyszy mu œwiêtoœæ ¿ycia,
wychwala Boga i wspiera szerzenie Ewangelii po krañce ziemi (por. Dz 1,8).
Papie¿ Franciszek powiedzia³, ¿e Odnowa jest „pr¹dem ³aski, odnawiaj¹cym tchnieniem Ducha dla wszystkich cz³onków Koœcio³a (…) Wy, charyzmatycy, macie specjaln¹ ³askê modlitwy i dzia³ania na rzecz jednoœci
chrzeœcijañskiej, tak by ten pr¹d móg³ przep³yn¹æ przez wszystkie Koœcio³y
chrzeœcijañskie” (przemówienie do Ruchu Odnowy w Duchu Œwiêtym,
3 lipca 2015).
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107. Ci którzy realizuj¹ ró¿ne charyzmaty musz¹ unikaæ pokusy u¿ywania ich tylko jako instrumentów dla osobistego zysku. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy opieraj¹ siê tak¿e takiemu realizowaniu charyzmatów, które stawia s³owa prorockie ponad S³owem Bo¿ym. W³aœciwe rozró¿nianie pomaga unikn¹æ
problemów duszpasterskich i skutkuje lepszym docenianiem duchowego znaczenia charyzmatów. W podobnym tonie Jack Hayford, starszy przywódca w
œwiatowym ruchu zielonoœwi¹tkowym, stwierdzi³, ¿e „przyjmowanie przez nas
darów duchowych nigdy nie naruszy S³owa [Bo¿ego]. Prosimy Ducha Œwiêtego
by by³ tu obecny i rozdziela³ miêdzy nas dary wed³ug swojej woli. Wszystkie
dary s¹ obecne w Koœciele, a ka¿dego wierz¹cego zachêca siê, by w sposób
wolny i odpowiedzialny gospodarowa³ darami, wykazuj¹c siê przy tym wra¿liwoœci¹. Jesteœmy spragnieni ich manifestacji, ale nie ³atwowierni wobec ich
demonstracji. £askawoœæ w pos³udze, uleg³oœæ w duchu i porz¹dek w u¿ywaniu
darów s¹ biblijne, a wiêc nalegamy na nie”6 ).
108. W okresie spêdzonym wspólnie podczas Dialogu, uczestnicy odczuwali obecnoœæ Ducha Œwiêtego w swoich modlitwach, dyskusjach i byciu
razem. Próbowali wspólnie przyjmowaæ profetyczne inspiracje Ducha, wypowiadane przez ka¿dego z nich. Wspólnie s³uchaj¹ szeptów i wzdychania Ducha
(1 Krl 19,12; Rz 8,26), oraz czuj¹ powiew Jego wiatru miêdzy nimi. Dialog
sam w sobie by³ swego rodzaju „charyzmatycznym” doœwiadczeniem, przepe³nionym darami Ducha Œwiêtego.
109. W wyniku tego wspólnego studium jasna sta³a siê znaczna jednoœæ
w sposobie, w jaki zielonoœwi¹tkowcy i katolicy rozumiej¹ te dary i staraj¹ siê
zadbaæ o ich w³aœciwe realizowanie. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e to Duch Œwiêty daje te charyzmaty jednemu cia³u Chrystusa (1 Kor 12,27; Rz 12,4-8; Ef 4,416), nie powinno byæ niespodziank¹, ¿e taka jednoœæ otaczaj¹ca te charyzmaty
powinna istnieæ. Ale istniej¹ tak¿e ró¿nice w tym, jak katolicy i zielonoœwi¹tkowcy rozumiej¹ te dary, ich realizowanie, rozró¿nianie i nadzór.
110. Po tych piêciu latach refleksji wydaje siê jasne, ¿e jeœli jednoœæ w
Ciele Chrystusa jest dzie³em Ducha Œwiêtego (por. 1 Kor 12,13), charyzmaty,
jako jego wolne dary, maj¹ byæ boskimi narzêdziami przyczyniaj¹cymi siê do
odnowienia tej jednoœci, która jest wol¹ Chrystusa (por. J 17,21).
111. W miêdzyczasie katolicy i zielonoœwi¹tkowcy s¹ zaproszeni do realizowania swoich w³asnych indywidualnych charyzmatów z odnowion¹ œwia6)

Jack Hayford, Glory on Your House, Tarrytown, NY, Chosen Books, 1991, s. 208.
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domoœci¹ ich roli w budowaniu Koœcio³a i wspieraniu jednoœci chrzeœcijañskiej. Katolicy i zielonoœwi¹tkowcy s¹ przekonani ¿e, „Duch Œwiêty – jak podkreœla³ ju¿ Nowacjan, wyra¿aj¹c w ten sposób autentyczn¹ wiarê Koœcio³a –
„jest Tym, który nape³ni³ mêstwem dusze i umys³y uczniów, ods³oni³ przed
nimi ewangeliczne tajemnice, rozjaœni³ w nich zrozumienie spraw Bo¿ych;
przez Niego umocnieni, nie lêkali siê znosiæ wiêzienia ani kajdan dla imienia
Pañskiego; przeciwnie, za nic mieli moce i udrêki tego œwiata, zostali bowiem
przez Niego uzbrojeni i utwierdzeni, nosz¹c w sobie dary, którymi sam Duch
obdarza Koœció³ i zsy³a je niczym klejnoty Oblubienicy Chrystusowej. To On
bowiem wzbudza w Koœciele proroków, udziela wiedzy nauczycielom, ka¿e
mówiæ jêzykom, dokonuje cudów i uzdrowieñ, spe³nia wielkie dzie³a, udziela
umiejêtnoœci rozeznawania duchów, przydziela zadania rz¹dz¹cym, s³u¿y rad¹,
rozdaje i ³¹czy w harmonijn¹ ca³oœæ wszelkie inne charyzmaty, a tym samym
czyni Koœció³ Pañski ca³kowicie doskona³ym wszêdzie i we wszystkim” [Nowacjan „O Trójcy Œwiêtej”, cytowany przez papie¿a Jana Paw³a II w encyklice Veritatis Splendor 108].
112. To jak mo¿na dzieliæ siê wynikami tego dialogu i rozpowszechniaæ
je stanie siê jasne, gdy czytelnicy zdecyduj¹ siê odnieœæ je do w³asnych sytuacji. Uczestnicy tej fazy Dialogu zapraszaj¹ czytelników do zastanowienia siê
nad zastosowaniem tego raportu na ró¿ne i twórcze sposoby. Mog¹ to byæ jedna
lub wiêcej nastêpuj¹cych mo¿liwoœci.
• Móg³by on zostaæ wykorzystany jako wspólny tekst do dalszych dyskusji pomiêdzy klasycznymi zielonoœwi¹tkowcami a katolikami na poziomie lokalnym lub narodowym.
• Móg³by zostaæ wykorzystany w studiach nad ekumenizmem, poniewa¿
jest pierwszym dwustronnym dokumentem, w jakim charyzmaty zosta³y przebadane w pog³êbiony sposób.
• Profesorzy mog¹ wyznaczyæ ten raport jako lekturê w ramach kursów,
które przygl¹daj¹ siê ró¿norodnoœci dialogów dwustronnych, w których uczestniczy Koœció³ Katolicki, kursów poœwiêconych pentekostalizmowi, Odnowie
Charyzmatycznej, czy duchowoœci.
• Studenci przygotowuj¹cy siê do pos³ugi skorzystaliby z dok³adnej lektury tego raportu badaj¹c mo¿liwoœci rozwiniêcia lepszego ekumenicznego rozumienia, doceniania, oraz wspó³pracy pomiêdzy katolikami i zielonoœwi¹tkowcami w przysz³oœci.
• Pastorzy, duchowni i inni zaanga¿owani w pos³ugê duszpastersk¹ mog¹
uznaæ ten raport za przydatny w kazaniach lub jako praktyczne porady na temat
nauczania i przywództwa, gdy pojawi¹ siê takie dary.
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Nauczyciele szkó³ biblijnych i niedzielnych w lokalnych zborach lub
parafianie mog¹ uznaæ, ¿e raport ten jest pomocny w objaœnianiu stanowiska
swojego w³asnego Koœcio³a, jak równie¿ stanowisk swoich partnerów katolickich lub zielonoœwi¹tkowych, przez czytanie go równolegle z tekstami biblijnymi mówi¹cymi bezpoœrednio o charyzmatach (np. 1 Kor 12-14; Rz 12,3-8; Ef
4,7-16 i 1 P 4,10-11).
•

113. Uczestnicy tego dialogu odkryli, ¿e maj¹ wiele wspólnych podstaw
odnoœnie do charyzmatów, choæ uznaj¹ tak¿e, ¿e wiele jest jeszcze do zrobienia, je¿eli katolicy i zielonoœwi¹tkowcy maj¹ ¿¹æ to, co sieje Duch Œwiêty, w
swoich wspólnotach. Jak zauwa¿y³ papie¿ Franciszek, „I jeœli rzeczywiœcie
wierzymy w wolne i hojne dzia³anie Ducha, ile¿ mo¿emy siê nauczyæ od innych! Nie chodzi tylko o otrzymanie informacji o drugich, by ich lepiej poznaæ,
ale o zebranie tego, co zasia³ w nich Duch, jako dar równie¿ dla nas” (Evangelii Gaudium 246).
114. Uczestnicy tego dialogu przedstawiaj¹ niniejszy raport z nadziej¹,
¿e bêdzie on stanowi³ wyzwanie dla wszystkich czytelników do g³êbszej wiernoœci Ewangelii, bezgranicznej otwartoœci na Œwiêtego Ducha Bo¿ego oraz
wiêkszego docenienia dla wszystkich naœladowców Pana Jezusa Chrystusa.
Uczestnicy tej rundy Miêdzynarodowego Dialogu Katolicko-Zielonoœwi¹tkowego s¹ przekonani, ¿e raporty takie jak ten mog¹ byæ u¿ywane jako skuteczne
narzêdzia zbli¿ania do siebie katolików i zielonoœwi¹tkowców. Zbli¿aj¹c siê do
Chrystusa i polegaj¹c na sta³ym prowadzeniu Ducha Œwiêtego, maj¹ nadziejê i
modl¹ siê o to, by inni przy³¹czyli siê do nich w pod¹¿aniu za Bo¿ym wezwaniem do jednoœci (por. Ef 4,3). Uczestnictwo w tej ci¹g³ej podró¿y by³oby znacz¹cym darem dla promowania jednoœci chrzeœcijañskiej.
T³umaczenie: Ewa Sojka
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EKUMENIZM W POLSCE
Ekumeniczne aspekty XI Zjazdu GnieŸnieñskiego
21 – 23 wrzeœnia 2018

Pod has³em „Europa ludzi wolnych. Inspiruj¹ca moc chrzeœcijañstwa”
odbywa³ siê XI Zjazd GnieŸnieñski. W programie zaplanowano wyk³ady,
dyskusje panelowe, warsztaty, koncerty, nabo¿eñstwa. Impreza mia³a
charakter ekumeniczny. W ZjeŸdzie wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych
Koœcio³ów, a w ramach Komitetu Organizacyjnego dzia³a³a Komisja Ekumeniczna.
Obrady rozpoczê³y siê od modlitwy zmówionej przez kapelanów trzech
wyznañ chrzeœcijañskich: o. Marka Pieñkowskiego z Koœcio³a Rzymskokatolickiego, ks. Paw³a Minajewa z Koœcio³a Prawos³awnego i ks. Micha³a Makulê
z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. W modlitwie wspomniano m.in.
zmar³e w ostatnim czasie osoby, które by³y zaanga¿owane w Zjazdy GnieŸnieñskie, wœród nich by³ego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp.
Jeremiasza z Koœcio³a Prawos³awnego.
Podczas inauguracji przemówienie wyg³osi³ obecny prezes PRE bp Jerzy
Samiec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Nawi¹zuj¹c do tematu Zjazdu
zwraca³ uwagê na zwi¹zek wolnoœci z odpowiedzialnoœci¹ i na to, ¿e korzystaj¹c z wolnoœci powinniœmy dawaæ przestrzeñ na wolnoœæ innych. – „Mo¿e czasami powinniœmy nieco ograniczyæ swoj¹ wolnoœæ? Dojrza³e demokracje
szczególnie wyczulone s¹ na prawa mniejszoœci. Bo to w³aœnie w podejœciu do
s³abszych, mniejszych mo¿emy okazaæ nasz¹ dojrza³oœæ” – przekonywa³ prezes PRE.
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W kontekœcie wolnoœci zwraca³ te¿ uwagê na problemy spo³eczne. –
„Gdy myœlimy o Europie i o wolnoœci, to powinniœmy te¿ pamiêtaæ o tych najs³abszych. O tych, którzy pukaj¹ do drzwi Europy, szukaj¹c ratunku czy lepszego ¿ycia. Nie powinniœmy unikaæ tematów zwi¹zanych z przemoc¹, któr¹ stosuj¹ jedni wobec drugich. Powinniœmy karmiæ g³odnych oraz uwalniaæ tych,
którzy utracili wolnoœæ wbrew swej woli i prawu. Bo choæ oficjalnie niewolnictwo jest zakazane, to jednak wœród nas w Europie ¿yj¹ ludzie zniewoleni” –
mówi³ bp Samiec.
W podobny dmuchu mówi³ równie¿ rzymskokatolicki prymas Polski abp
Wojciech Polak. W swoich s³owach powitania podkreœli³, ¿e Europê tworz¹
dziœ wolne i niepodleg³e narody. – „Europê tworz¹ jednak nade wszystko wolni
ludzie, a przez to naprawdê zdolni do kolejnego otwarcia na siebie nawzajem i
wspó³pracy, prawdziwie przecie¿ zdolni do solidarnoœci i do pomocy innym,
zw³aszcza tym, którzy dziœ tej pomocy tak bardzo tutaj, w Europie, potrzebuj¹,
ludzie prawdziwie zdolni do wspó³dzia³ania z innymi, a zarazem zdolni do pokonywania swoich w³asnych ograniczeñ i partykularnych egoizmów czy interesów. Europa ludzi wolnych, jest Europ¹ ludzi zdolnych do przekraczania dziel¹cych nas barier, do pokonywania nieufnoœci, ludzi wezwanych w imiê wolnoœci
do budowania, a nie do niszczenia” – stwierdzi³ prymas.
Na inauguracji Zjazdu GnieŸnieñskiego obecny by³ prezydent Polski Andrzej Duda. – „Wolnoœæ to wspania³y dar Opatrznoœci, ale te¿ wielkie wyzwanie. Wolnoœæ to wezwanie do tego, byœmy posiadane talenty i mo¿liwoœci spo¿ytkowali dla umacniania spoistoœci naszej wspólnoty i si³y pañstwa, nie zaœ
przeciwnie” – powiedzia³ w swym przemówieniu. Potêpi³ te¿ niedawne wydarzenie, które mia³o miejsce w Gdañsku, gdy ktoœ rzuci³ kamieñ przez okno synagogi w dniu ¿ydowskiego œwiêta Jom Kippur. – „Ogromnie bolejê nad tym,
¿e sta³o siê to w³aœnie u nas, w kraju, w którym przez stulecia by³a tolerancja
religijna i w którym przez stulecia umieliœmy szanowaæ religiê wyznawan¹
przez innych. Z pewnoœci¹ nazw¹ to aktem antysemityzmu, ale dla mnie
przede wszystkim jest to akt zwyk³ego barbarzyñstwa, z którym nigdy nie wolno nam siê pogodziæ i zawsze musimy go potêpiæ” – powiedzia³ Andrzej Duda.
Prezydent spotka³ siê te¿ z przedstawicielami Koœcio³a Rzymskokatolickiego
oraz Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Duchowni prawos³awni i katoliccy oraz œwieccy pracuj¹cy na rzecz pojednania w ró¿nych kontekstach spo³eczno-kulturowych i politycznych zastanawiali siê nad tym, czym jest pojednanie i jak je budowaæ? Co jest istotne w
pojednaniu miêdzy narodami, wyznaniami czy w ramach jednego zwaœnionego
spo³eczeñstwa? Jak skutecznie prowadziæ dialog, przezwyciê¿yæ bolesne rany i
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nauczyæ siê ¿yæ razem? – rozmawiali o tym uczestnicy dyskusji panelowej
„Wolni do pojednania”.
Niemiecki ksi¹dz katolicki Manfred Deselaers, od ponad 20 lat pracuj¹cy
w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oœwiêcimiu, oceni³, ¿e jego obecnoœæ w
miejscu by³ego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego daje wiêcej ni¿ wszystkie organizowane akcje na rzecz pojednania. “Spotykam siê z
ludŸmi, którzy przyje¿d¿aj¹ do Auschwitz. To miejsce nie przestaje boleæ,
Auschwitz jest do dziœ otwart¹ ran¹. Staram siê pomóc zrozumieæ to miejsce
tym ludziom. Jest to miejsce wci¹¿ pe³ne emocji zarówno dla Polaków, jak i
dla Niemców” – powiedzia³ ks. Deselaers.
O. dr Gieorgij Koczetkow z Moskwy, który jest za³o¿ycielem prawos³awnego Bractwa Przemienienia d¹¿¹cego do pojednania Rosjan poprzez osobiste
nawrócenie i pokutê, podkreœla³, ¿e Bractwo dzia³a wœród rodzin, w których do
dziœ ¿ywe s¹ podzia³y spowodowanie okrucieñstwem rewolucji bolszewickiej
oraz okresu stalinizmu. „To bardzo wa¿ne: modlimy siê za wszystkich, nie
wybieramy, nie os¹dzamy” – konstatowa³.
Czy mo¿emy pokutowaæ za nie swoje winy? Co to znaczy dla wspó³czesnej Rosji? – pyta³a Koczetkowa Marta Titaniec. Bractwo dzia³a nie wed³ug
zasady “nie zapomnimy – nie wybaczymy”. Natomiast w czasie zgromadzeñ
na ulicach i placach wielu rosyjskich miast odczytywane s¹ np. nazwiska i
wyroki Rosjan rozstrzelanych przez sowieckie wojsko. Apelowi pamiêci towarzyszy modlitwa za zmar³ych, ale i za ¿ywych. – To bardzo wa¿ne: modlimy
siê za wszystkich, nie wybieramy, nie os¹dzamy. Jest to modlitwa nie tylko za
ofiary, ale i za ich katów, np. funkcjonariuszy KGB. Modlitwa dotyczy wszystkich, bo nie jest miejscem dla naszych os¹dów. To Bóg os¹dza tych, którzy zawodowo zabijali i torturowali oraz tych, którzy niewinnie zginêli – t³umaczy³ o.
Koczetkow.
Dr Jörg Lüer, sekretarz generalny niemieckiej komisji “Justitia et Pax”,
wspó³sekretarz Grupy Kontaktowej Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec
pracuje na rzecz pojednania w ró¿nych kontekstach pañstwowych i kulturowych: od Ukrainy i Rosji, poprzez Ugandê, a¿ do Kolumbii. Jego zdaniem, nie
chodzi o to, aby po prostu pojechaæ do danego kraju i udzieliæ jednorazowej
pomocy. Liczy siê coœ bardziej skomplikowanego i d³ugotrwa³ego – nieustanne
uczenie siê przebaczenia i ¿ycia w pokoju. – Chodzi o to, aby przebyæ pewn¹
bolesn¹ drogê i aby by³ to proces uczenia siê dla obu stron konfliktu.
Z kolei o. dr Gieorgij Kowalenko z Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Moskiewskiego, wspó³twórca wspólnoty “Otwarte prawos³aSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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wie” oraz Otwartego Uniwersytetu Prawos³awnego stwierdzi³, ¿e celem uczelni jest wspó³praca miêdzywyznaniowa na Ukrainie. Po rewolucji Euromajdanu
w ukraiñskim spo³eczeñstwie powsta³a nadzieja na demokratyzacjê pañstwa,
na kszta³towanie postaw obywatelskich, ale i na wiêksze otwarcie siê prawos³awia i innych wspólnot religijnych – powiedzia³ duchowny.
Od rynku do katedry gnieŸnieñskiej przesz³a Ekumeniczna Droga Wolnoœci. Na dziesiêciu stacjach odbywa³y siê czytania biblijne, rozwa¿ania i modlitwy. Dotyczy³y one tematu wolnoœci. Zosta³y przygotowane i zaprezentowane
przez przedstawicieli dziesiêciu Koœcio³ów: Chrzeœcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Greckokatolickiego, Polskokatolickiego, Prawos³awnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoœwi¹tkowego.
Droga zakoñczy³a siê nabo¿eñstwem ekumenicznym w katedrze gnieŸnieñskiej. Kazanie wyg³osi³ abp Grzegorz Ryœ, rzymskokatolicki metropolita
³ódzki. – „Jezus mówi do nas: je¿eli bêdziecie trwaæ w moim s³owie, bêdziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdê i prawda was wyzwoli.
Uczniem nie jest jednak ten, kto us³ysza³. I nie jest nim ten, kto us³ysza³ i przyzna³ racjê. Uczniem jest ten, kto trwa w s³owie Jezusa” – mówi³ kaznodzieja.
Zwraca³ te¿ uwagê, ¿e niewola jest wewnêtrznym dramatem, polegaj¹cym na
tym, ¿e cz³owiek da³ sobie odebraæ wolê.
Na koniec nabo¿eñstwa wszyscy jego uczestnicy otrzymali egzemplarz
Biblii Ekumenicznej, która po ponad dwudziestu latach prac zosta³a w tym roku
wydana w jednym tomie przez Towarzystwo Biblijne w Polsce (TB). Przek³ad
ten jest wspólnym dzie³em t³umaczy, jêzykoznawców i redaktorów z jedenastu
Koœcio³ów cz³onkowskich TB.
Na koniec imprezy odczytano przes³anie XI Zjazdu GnieŸnieñskiego.
Podkreœlono w nim, ¿e to Bóg uczyni³ ludzi wolnymi, a wolnoœæ nie polega jedynie na mo¿liwoœci dowolnego wyboru. „Wolnoœæ to wybór ¿ycia dla innych.
Wolnoœæ to mi³oœæ” – czytamy w tekœcie przes³ania. Jego autorzy zwracaj¹ te¿
uwagê, ¿e wolnoœæ powinna byæ oparta na solidarnoœci, szczególnie ze s³abszymi: „Dziœ chcemy tworzyæ Europê ludzi wolnych, inspirowanych chrzeœcijañskim przes³aniem. Wymaga to budowania nowej kultury wolnoœci opartej na
odkrywaniu w ka¿dym cz³owieku siostry lub brata. Jej fundamentem jest solidarnoœæ, szczególnie z osobami potrzebuj¹cymi: ubogimi, przeœladowanymi,
uchodŸcami czy niepe³nosprawnymi”. Wyra¿ono równie¿ potrzebê dialogu w
podzielonej politycznie Polsce i solidarnoœci z narodami pozostaj¹cymi poza
Uni¹ Europejsk¹.
Opracowa³ K.K.
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Komunikat z posiedzenia Komisji ds. Dialogu
miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹
a Konferencj¹ Episkopatu Polski
28 wrzeœnia 2018
Dnia 28 wrzeœnia 2018 r. obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹
Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie
odby³o siê w Klasztorze na Œwiêtym Krzy¿u.
Ze strony KEP obradom wspó³przewodniczy³ bp Krzysztof Nitkiewicz,
Przewodnicz¹cy Rady KEP ds. Ekumenizmu, a ze strony PRE bp Jerzy Samiec, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski).
W zebraniu wziêli równie¿ udzia³: bp Maria Karol Babi (Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów), bp Marek Izdebski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), bp
Andrzej Siemieniewski (Koœció³ rzymskokatolicki), ks. Micha³ Dmitruk w zastêpstwie abp. Abla (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. Grzegorz Giemza (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i ks. S³awomir Paw³owski
SAC (Koœció³ rzymskokatolicki).
W czasie spotkania przygotowywano projekt Przes³ania Koœcio³ów z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. Przes³anie zostanie
odczytanie w czasie Centralnego Nabo¿eñstwa Ekumenicznego, które odbêdzie
siê 10 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w ewangelicko-augsburskim koœciele
Œwiêtej Trójcy przy pl. Ma³achowskiego w Warszawie.
Omówiono przygotowania do Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
w roku 2019. Jako has³o przyjêto wezwanie: „D¹¿ do sprawiedliwoœci”. Tekstem przewodnim bêdzie fragment z Ksiêgi Powtórzonego Prawa rozdzia³ 16,
wiersze 18–20. Centralne nabo¿eñstwo Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan odbêdzie siê 20 stycznia 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je konferencja prasowa.
Wys³uchano sprawozdania bp. Andrzeja Siemieniewskiego ze spotkañ
Polskiego Forum Chrzeœcijañskiego i Globalnego Forum Chrzeœcijañskiego
w Bogocie oraz omówiono ekumeniczne wydarzenia XI Zjazdu GnieŸnieñskiego. Podjêto decyzjê o przyst¹pieniu do prac nad przygotowaniem
dokumentu o zachowaniu siê w czasie nabo¿eñstw poszczególnych Koœcio³ów.
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

145

EKUMENIZM W POLSCE

W dniu 29 wrzeœnia 2018 r. cz³onkowie Komisji wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym i spotkali siê z referentami ekumenicznymi Koœcio³a
Rzymskokatolickiego. Nastêpne posiedzenie Komisji ds. Dialogu odbêdzie siê
w dniach 29 i 30 marca 2019 r. w siedzibie Biskupa Naczelnego Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP w P³ocku.
Ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
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Ekumeniczne obchody stulecia niepodleg³oœci
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, prezydent RP
Andrzej Duda odznaczy³ poœmiertnie Orderem Or³a Bia³ego 25 wybitnych Polek i Polaków. W³aœciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e byli to najwybitniejsi z grona
wybitnych, bo w gronie odznaczonych znaleŸli siê m.in.: dwukrotna laureatka
nagrody Nobla Maria Sk³odowska-Curie; jeden z najwybitniejszych matematyków XX wieku Stefan Banach; twórca szczepionki przeciwko wirusowi polio
Hilary Koprowski; ojcowie naszej niepodleg³oœci Roman Dmowski i Ignacy
Daszyñski; pierwsza polska z³ota medalistka olimpijska Halina Konopacka; pedagog Janusz Korczak; dowódca Pierwszej Samodzielnej Brygady Spadochronowej genera³ Stanis³aw Sosabowski; malarz Wojciech Kossak, jego bratanica
pisarka Zofia Kossak-Szczucka; twórcy harcerstwa polskiego Olga Drahonowska-Ma³kowska i Andrzej Ma³kowski, kompozytor Karol Szymanowski i pisarze: laureat Nagrody Nobla, W³adys³aw Stanis³aw Reymont oraz Stefan
¯eromski i Kornel Makuszyñski.
W tym eminentnym gronie znaleŸli siê te¿ przedstawiciele ró¿nych
wspólnot religijnych, co jest wyrazem uznania dla wszystkich Polaków, niezale¿nie od wyznawanej wiary, w odzyskaniu i utrwalaniu niepodleg³oœci. Wyró¿nieni najwy¿szym polskim odznaczeniem zostali: biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego Juliusz Bursche, mêczennik nazizmu; polegli w Katyniu:
naczelny kapelan prawos³awny ks. Szymon Fedoroñko i naczelny rabin Wojska
Polskiego Baruch Steinberg; muzu³manin, dzia³acz spo³ecznoœci tatarskiej
Leon Kryczyñski, zamordowany przez gestapo oraz s³uga Bo¿y, arcybiskup
metropolita poznañski Antoni Baraniak, wiêzieñ stalinizmu.

Centralne nabo¿eñstwo ekumeniczne
Zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej oraz przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski uczestniczyli w centralnym nabo¿eñstwie ekumenicznym, które odby³o siê 10 listopada w
sto³ecznym ewangelicko-augsburskim koœciele Œwiêtej Trójcy w wigiliê setnej
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
W nabo¿eñstwie wzi¹³ udzia³ przedstawiciel papie¿a, nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salvatore Penacchio, oraz cz³onkowie Episkopatu Polski: kard.
Kazimierz Nycz, metropolita poznañski abp Stanis³aw G¹decki, metropolita
³ódzki abp Grzegorz Ryœ i biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewodnicz¹cy Rady ds. Ekumenizmu KEP.
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Rada KEP wraz z PRE przygotowa³a liturgiê, w której znalaz³y siê elementy ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich.
W procesji na wejœcie, przy akompaniamencie pieœni „Pod Tw¹ obronê
Ojcze na niebie”, wniesiono Bibliê Ekumeniczn¹ przet³umaczon¹ na polski,
ikonê Trójcy Œwiêtej oraz pascha³. Nabo¿eñstwo rozpoczêli bp Nitkiewicz,
oraz bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
Przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów wypowiadali intencje modlitwy, nawi¹zuj¹ce tak¿e do wspó³czesnoœci. Przeplatane by³y one trzykrotnym odœpiewaniem Kyrie elejson.
Ks. dr Doroteusz Sawicki z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego zaœpiewa³ litaniê, w której dziêkowa³ Bogu za niepodleg³oœæ Polski i wspomina³ wszystkich, którzy walczyli o jej wolnoœæ i pomyœlnoœæ:
„Wielki Bo¿e! I nasze czasy spowijaj¹ wiêzy ró¿norodnych zniewoleñ, lêków i stereotypów. Umocnij nasz¹ nadziejê. Niechaj stanie siê
ona nasz¹ si³¹. Natchnij nas ufnoœci¹, ¿e tak jak naszych przodków,
tak i nas dzisiaj prowadziæ bêdziesz przez wzburzone morze naszej
codziennoœci ku ziemskiej i niebiañskiej OjczyŸnie. Trójjedyny Bo¿e
b¹dŸ nasz¹ nadziej¹. O dar nadziei do Pana módlmy siê”.
Dziêkczynienie za œwiat³o Ewangelii oraz proœbê o wybaczenie grzechów wypowiedzia³ ks. dr hab. S³awomir Paw³owski, sekretarz Komisji Dialogu miêdzy PRE a KEP: „Przepraszamy Ciebie za odrzucanie objawionych
przez Ciebie prawd i za deptanie Twoich praw. Przepraszamy, ¿e nie ¿yliœmy
wed³ug naszej wiary, ale wierzyliœmy wed³ug naszego ¿ycia, tak czêsto splamionego grzechem i niewiernoœci¹. Przepraszamy za wszelkie dobrowolne pow¹tpiewanie o Twojej dobroci, o Twojej ³asce”.
Dziêkczynienie za stworzenie i wyznanie grzechu za brak dba³oœci o powierzony dar wypowiedzia³ ks. Piotr Gaœ, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie:
„Bo¿e Stwórco nasz i Panie, w swojej m¹droœci stworzy³eœ wszystko, co
nas otacza. Wszechœwiat, l¹dy i morza, góry, doliny i rzeki. Da³eœ ¿ycie
roœlinom i zwierzêtom. Nada³eœ prawa, które rz¹dz¹ ca³ym twoim stworzeniem Stworzy³eœ nas ludzi i da³eœ nam rozum, abyœmy jako korona
stworzenia troszczyli siê o powierzony nam przez Ciebie œwiat, w którym
¿yjemy. Uczyni³eœ nas na swój obraz i podobieñstwo, wla³eœ w nas pasjê i
zdolnoœæ do kreowania œwiata wokó³ nas. Dziêkujemy Ci za to wszystko”.
O mi³oœci Ojczyzny i do bliŸnich mówi³ w swojej modlitwie ks. dziekan
Henryk D¹browski z Koœcio³a Polskokatolickiego, przewodnicz¹cy warszaw-
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skiego oddzia³u PRE: „Mi³oœæ jest dla nas niezbêdnym Ÿród³em ¿ycia. Pragniesz, aby ka¿dy cz³owiek uœwiêci³ siê w praktycznym dzia³aniu poprzez mi³oœæ, na drodze do Królestwa Niebieskiego. Twój Syn nakaza³ nam kochaæ Ciebie i bliŸnich. O tej prawdzie chcemy stale pamiêtaæ, tej prawdy mamy siê
uczyæ i przekonywaæ nieprzekonanych w narodzie. W swoich s³aboœciach i
sk³onnoœciach do grzechu czêsto porzucamy tê prawdê, wypowiadamy pos³uszeñstwo, szukaj¹c w³asnych zasad ¿ycia. A przecie¿ œwiat nie mo¿e istnieæ w
harmonii bez mi³oœci. W Twojej mi³oœci jest nasza niezwyk³a i jedyna szansa
ocalenia. ¯ycie bez mi³oœci to perspektywa grzechów, destrukcji, chaosu i
zniszczenia. To kultura œmierci, atmosfera nieufnoœci i egoizmu”.
Za zwierzchnoœci i pokój na ziemi modli³ siê bp senior Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego Edward Puœlecki:
„Bo¿e, Ty rz¹dzisz ca³ym œwiatem,
przyjmij ³askawie proœby, które zanosimy za nasz¹ Ojczyznê.
Niech dziêki s³u¿bie rz¹dz¹cych i pracy obywateli
panuje w niej zgoda i sprawiedliwoœæ, prawda i wolnoœæ,
abyœmy ¿yli w pokoju i dostatku.
Wiekuisty Królu nieba i ziemi, W³adco i Panie narodów,
Ty pozwoli³eœ nam wspólnie œwiêtowaæ dar niepodleg³oœci;
spraw abyœmy korzystali z niego wed³ug Twojej woli,
¿yj¹c w nadziei i wierze, w m¹droœci i mi³oœci.
S³owa Pisma œw. odczytywa³ duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego ks. Micha³ Koktysz, a obrzêd czytania Ewangeliê wed³ug tradycji mariawickiej poprowadzi³ kap³an Grzegorz M. Dominik Miller.
Kazanie wyg³osi³ luterañski biskup Jerzy Samiec, prezes PRE, który wyrazi³ przekonanie, ¿e jubileusz stulecia niepodleg³oœci powinien ³¹czyæ, tymczasem sta³ siê kolejnym powodem do walki i siania wzajemnej niechêci.
„Bêd¹ te¿ tacy – zauwa¿y³ bp Samiec – którzy tak¿e nam odmówi¹ prawa do
œwiêtowania, podaj¹c powody, których nikt z nas nie zaakceptuje. Mniejszoœci,
niestety, czêsto tego doœwiadczaj¹”.
W najczêœciej przytaczanym przez media fragmencie kazania prezes
PRE powiedzia³:
„Najwiêkszym grzechem jest przyw³aszczanie sobie wy³¹cznoœci na posiadanie prawdy i wykluczanie inaczej myœl¹cych. A przecie¿ Polska jest
ojczyzn¹ dla wszystkich Polaków, bez wzglêdu na przekonania czy pochodzenie. Jest ojczyzn¹ dla katolików, ale te¿ dla prawos³awnych, ewangelików, mariawitów, baptystów, zielonoœwi¹tkowców, adwentystów, œwiadków Jehowy i chrzeœcijan ewangelikalnych. Jest ojczyzn¹ dla ¯ydów, wyznawców islamu, buddystów. Jest ojczyzn¹ dla niewierz¹cych, agnostyków
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i ateistów. Jest ojczyzn¹ dla osób hetero- i homoseksualnych. Jest ojczyzn¹ dla tych, którzy maj¹ polskie korzenie i dla tych, którzy œwiadomie
wybrali j¹ jako swoj¹ ojczyznê czasami drug¹, ale ojczyznê. Zastanawiam
siê, dlaczego tak trudno niektórym zaakceptowaæ tê prawdê”.
W zakoñczeniu bp Samiec zdecydowanie podkreœli³: „G³oszenie nienawiœci, wykluczanie innych w Imieniu Chrystusa jest g³oszeniem fa³szywej nauki”.
Wa¿nym akcentem ekumenicznym by³o odmówienie Credo z pominiêciem Filioque, oraz Modlitwy Pañskiej.
Na zakoñczenie abp Stanis³aw G¹decki, przewodnicz¹cy Konferencji
Episkopatu Polski, przytoczy³ biblijne podstawy œwiêtowania jubileuszy. „Dziêkuj¹c Bogu za wk³ad ludzi wszystkich Koœcio³ów w odzyskanie przed 100 laty
niepodleg³oœci, proszê jednoczeœnie Boga o mi³osierdzie dla naszej Ojczyzny,
czyli o ludzi sumienia. O to, byœmy nie tylko na polu ekumenicznym, lecz równie¿ na p³aszczyŸnie spo³ecznej mogli staæ siê siewcami pokoju – powiedzia³
abp G¹decki.
Na zakoñczenie biskupi ró¿nych wyznañ udzielili zgromadzonym b³ogos³awieñstwa, po czym odœpiewano pieœñ „Bo¿e coœ Polskê”.
Podczas nabo¿eñstwa œpiewa³ prawos³awny chór Warszawskich Szkó³
Teologicznych, pod dyr. prof. W³odzimierza Wo³osiuka.
Na koniec nabo¿eñstwa odczytano tekst „Przes³ania Koœcio³ów w 100.
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê”, podpisanego przez
zwierzchników Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz
przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski.

Przes³anie Koœcio³ów
„Je¿eli PAN domu nie zbuduje,
to na pró¿no siê trudz¹ ci, którzy go wznosz¹.
Je¿eli PAN nie bêdzie strzeg³ miasta,
to na pró¿no czuwa stra¿nik”.
Psalm 127,1
Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce obchodz¹ razem z ca³¹ Wspólnot¹
Narodow¹ stulecie odzyskania niepodleg³oœci, wyra¿aj¹c wdziêcznoœæ Bogu za
ukochan¹ Ojczyznê. Mo¿liwoœæ wspólnego œwiêtowania tej donios³ej rocznicy
w niepodleg³ym Kraju odbieramy jako szczególne Bo¿e b³ogos³awieñstwo.
Zerwanie kajdan niewoli w 1918 r. zosta³o okupione ofiar¹ naszych rodaków walcz¹cych podczas powstañ narodowych i na wszystkich frontach
Pierwszej Wojny Œwiatowej, a tak¿e zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ konspi-
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racyjn¹. Poniewa¿ nie cieszyli siê oni d³ugo darem wolnoœci, tak¹ sam¹ postawê przyjêli mieszkañcy polskiej ziemi równie¿ podczas Drugiej Wojny
Œwiatowej oraz w okresie powojennym. Nasi bohaterowie mieli w³asne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili siê z ró¿nych Koœcio³ów i religii.
£¹czy³a ich jednak mi³oœæ do Ojczyzny, pielêgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integraln¹
czêœci¹ jest postawa otwartoœci, tolerancji wobec dobra i solidarnoœci, z których zas³ynê³a Rzeczpospolita w czasach swojego najwiêkszego rozkwitu.
Do tych wartoœci powinniœmy stale wracaæ. Jest to niezbêdne szczególnie
teraz, gdy na skutek zachodz¹cych w ostatnich dziesiêcioleciach przemian
cywilizacyjnych i procesów spo³ecznych, nasza ziemia staje siê dla wielu
Ojczyzn¹ z wyboru.
Polska jest wartoœci¹ ponad podzia³ami. Dlatego zachêcamy wszystkich,
niezale¿nie od przekonañ religijnych i politycznych, bez wzglêdu na pozycjê
spo³eczn¹ i pochodzenie, do wspólnego wysi³ku dla jej dobra.
Patrz¹c w przysz³oœæ jesteœmy z jednej strony przejêci trosk¹ o Polskê, z
drugiej zaœ pe³ni ufnoœci w Bo¿e prowadzenie. Dlatego nasza modlitwa jest
proœb¹, aby Bóg zachowywa³ Ojczyznê w pokoju i
• b³ogos³awi³ wszystkim rodzinom,
• czuwa³ nad dzieæmi i m³odzie¿¹; niech wzrastaj¹ w duchu ewangelicznych wartoœci i rozwijaj¹ swoje talenty,
• powo³ywa³ w naszych Koœcio³ach autentycznych œwiadków Chrystusa,
• obdarza³ m¹droœci¹ rz¹dz¹cych na ka¿dym szczeblu w³adzy, aby wiernie wype³niali misjê publiczn¹,
• wzmacnia³ wiêzy mi³oœci, braterstwa i szacunku pomiêdzy wszystkimi
¿yj¹cymi w naszym kraju.
Wszechmog¹cy Bo¿e, b³ogos³aw naszej OjczyŸnie!

W imieniu Koœcio³ów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
i Konferencji Episkopatu Polski
prezbiter Mateusz Wichary
Przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w RP
ks. bp Jerzy Samiec
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. bp Andrzej Malicki
Superintendent Naczelny Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
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ks. bp Marek Izdebski
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. bp Wiktor Wysoczañski
Biskup Koœcio³a Polskokatolickiego w RP
ks. bp Marek M. Karol Babi
Biskup Naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w RP
Metropolita Sawa
Prawos³awny Metropolita Warszawski i Ca³ej Polski
ks. abp Stanis³aw G¹decki
Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski

Na Œl¹sku Cieszyñskim,
gdzie luteranie byli zawsze z Polsk¹
W Koœciele ewangelicko-augsburskim setna rocznica niepodleg³oœci
szczególnie uroczyœcie obchodzona by³a na Œl¹sku Cieszyñskim, gdzie luteranizm zrós³ siê nierozerwalnie z polskoœci¹.
W³aœnie Cieszyn by³ miejscem, gdzie 19 paŸdziernika 1918 r. powo³ano
Radê Narodow¹ Ksiêstwa Cieszyñskiego, pierwsz¹ polsk¹ w³adzê na ziemiach
II Rzeczypospolitej. Na jej czele sta³o prezydium, z³o¿one z trzech równorzêdnych prezydentów, wœród których by³ ewangelik dr Jan Michejda. W czasach
austro-wêgierskich by³ pos³em w parlamencie wiedeñskim, mocno anga¿owa³
siê w obronê sprawy Polaków, sta³ na czele Polskiego Zjednoczenia Narodowego – partii skupiaj¹cej ewangelików. W okresie miêdzywojennym dr Michejda
zosta³ wybrany na pierwszego polskiego burmistrza Cieszyna. W Radzie Narodowej Ksiêstwa Cieszyñskiego dzia³ali tak¿e inni ewangelicy.
31 paŸdziernika 1918 r. na jej posiedzeniu zjawi³a siê delegacja Ko³a Polskich Teologów Ewangelickich w ksiêstwie cieszyñskim, na czele z ks. Franciszkiem Michejd¹, przywódc¹ polskich ewangelików na Œl¹sku Cieszyñskim,
oraz ks. Karolem Kuliszem i ks. Jerzym Kubaczk¹.
D¹¿enia polskich ksiê¿y i œwieckich przedstawicieli niemal¿e wszystkich
parafii ewangelickich na Œl¹sku Cieszyñskim doprowadzi³y 20 grudnia 1918 r.
w Cieszynie do uroczystego zjednoczenia Koœcio³ów ewangelicko-augsburskich na Œl¹sku Cieszyñskim i w by³ym Królestwie Polskim oraz podporz¹dkowania administracyjnego Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Warszawie.
Te chlubne wydarzenia przypomniano 28 paŸdziernika 2018 r. podczas
nabo¿eñstwa dziêkczynnego w koœciele Jezusowym w Cieszynie, celebrowa-
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nego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci oraz przy³¹czenia diecezji cieszyñskiej do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego
w Polsce.
Otwieraj¹c nabo¿eñstwo zwierzchnik diecezji cieszyñskiej bp Adrian
Korczago wymieni³ ewangelików i ewangeliczki, którzy zas³u¿yli siê dla niepodleg³oœci, a osoby zebrane w koœciele Jezusowym mog³y ogl¹daæ te postacie
na plakatach wniesionych przez m³odzie¿.
Kazanie wyg³osi³ biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,
ks. Jerzy Samiec. Nawi¹za³ do wydarzeñ sprzed stu lat i przypomnia³ dzieje
Œl¹ska Cieszyñskiego: „Œl¹sk Cieszyñski nigdy nie by³ pod zaborami, bo ju¿
XIV wieku sta³ siê lennem królów czeskich, a póŸniej przeszed³ pod panowanie Habsburgów. To tak¿e w tym miejscu od czasów Reformacji zakorzeni³ siê
luteranizm. Ewangelikami stali siê rdzenni mieszkañcy tego regionu. W ten
sposób polskoœæ z³¹czy³a siê z ewangelickim wyznaniem wiary. Zjednoczenie
tych czynników ugruntowa³y przeœladowania religijne wynikaj¹ce z panowania
katolickich Habsburgów. Ju¿ w po³owie XIX wieku ewangelicy zaczêli prowadziæ uœwiadamianie narodowe ludnoœci ksiêstwa cieszyñskiego. Co w efekcie
w okresie I wojny œwiatowej i zaraz po jej zakoñczeniu spowodowa³o silne
d¹¿enia do przy³¹czenia siê do odradzaj¹cej Polski”.
Bp Samiec wspomnia³ wielkie postacie zas³u¿one dla polskiego ewangelicyzmu i dla Polski, jak ks. Leopold Otto, ks. Franciszek Michejda, ks.
prof. Jan Szeruda, bp Juliusz Bursche i ks. Karol Kulisz, których ³¹czy³a
przede wszystkim g³êboka wiara i wynikaj¹ce z niej zaanga¿owanie spo³eczne. To dla nich Bóg by³ „jedyn¹ osob¹, która zna odpowiedzi na wszystkie
nasze pytania, w¹tpliwoœci, która zna przysz³oœæ i konsekwencje decyzji, czy
podjêtych kroków, jedyn¹ osob¹, która mo¿e zmieniaæ rzeczywistoœæ”. Biskup Koœcio³a podkreœli³, ¿e pytaj¹c wspó³czeœnie dok¹d mamy pójœæ, albo
jak¹ mamy przyj¹æ postawê, nadal mo¿emy szukaæ odpowiedzi w Bogu i
Jemu mo¿emy zaufaæ.
Na nabo¿eñstwie obecni byli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych:
Urzêdu Marsza³kowskiego, Urzêdu Wojewódzkiego, lokalnych samorz¹dów,
wojska oraz stra¿y granicznej. Pieœni wykona³y po³¹czone chóry diecezji cieszyñskiej pod dyrekcj¹ diakon Joanny Sikory oraz Wy¿szobramski Chór Kameralny pod kierownictwem Piotra Sikory. Wspó³organizatorem nabo¿eñstwa
by³o Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Wydawnictwo Augustana. W
uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
W ramach uroczystoœci odby³ siê koncert w wykonaniu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod dyrekcj¹ Joanny Korczago oraz Wy¿szobramskiego Chóru Kameralnego.
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Tego samego dnia w koœciele Jezusowym wrêczono nagrody im. ks. Leopolda Otto, przyznawane od 16 lat przez Wydawnictwo Augustana. W tym
roku uhonorowane zosta³y dwie organizacje: Ewangelickie Duszpasterstwo
Wojskowe oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Zaprezentowano równie¿ okolicznoœciowy medal diecezji cieszyñskiej wydany z okazji 100-lecia
niepodleg³oœci. Pierwszy medal wrêczono biskupowi Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego w RP, a zarazem prezesowi Polskiej Rady Ekumenicznej ks.
Jerzemu Samcowi. Kolejne medale otrzymali m.in. zwierzchnicy Koœcio³ów:
Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego i Koœcio³a
Starokatolickiego Mariawitów, a tak¿e biskupi seniorzy diecezji cieszyñskiej
bp Jan Szarek, bp Pawe³ Anweiler oraz bp Tadeusz Rakoczy z Koœcio³a
Rzymskokatolickiego, biskup diecezjalny bielsko-¿ywiecki w latach
1992–2013.
Nabo¿eñstwa, uroczystoœci i koncerty odbywa³y siê te¿ w innych parafiach luterañskich w Polsce. Niektóre z nich, jak np. parafia w Krakowie, zorganizowa³y wystawy prezentuj¹ce wk³ad polskich ewangelików w odzyskanie
przez Polskê niepodleg³oœci. Z kolei parafia ewangelicko-reformowana w
¯ychlinie zorganizowa³a 23 listopada 2018 r. konferencjê popularno-naukow¹
na temat: „Rocznica odzyskania niepodleg³oœci – d¹¿enia niepodleg³oœciowe
polskich ewangelików”.
Warto dodaæ, ¿e uroczystoœci jubileuszowe zbieg³y siê ze sprowadzeniem
do Polski ziemi z miejsca pochówku biskupa Juliusza Burschego z cmentarza
Berlin-Reinickendorf. Szcz¹tków biskupa-mêczennika, mimo trzykrotnych poszukiwañ archeologicznych, nie odnaleziono. Po uroczystym nabo¿eñstwie 24
listopada 2018 r. w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej Trójcy, urnê z
ziemi¹ z berliñskiego cmentarza z³o¿ono w symbolicznym grobie biskupa Burschego w luterañskiej nekropolii przy ul. M³ynarskiej w Warszawie.

Polscy prawos³awni oddanymi patriotami
Uroczystoœci setnej rocznicy niepodleg³oœci bardzo uroczyœcie obchodzono w Polskim Autokefalicznym Koœciele Prawos³awnym. Centralne obchody
mia³y miejsce 28 paŸdziernika 2018 r. w warszawskim soborze równej aposto³om œw. Marii Magdaleny, gdzie sprawowana by³a liturgia pod przewodnictwem abp. Sawy, metropolity warszawskiego i ca³ej Polski, w asyœcie wszystkich biskupów PAKP oraz licznie przyby³ego duchowieñstwa.
We wprowadzeniu do liturgii metropolita Sawa nawo³ywa³ do pokoju,
wzajemnego szacunku i mi³oœci, oraz apelowa³ o uwalnianie siê od b³êdnych
stereotypów. „Likwidujmy przejawy uprzedzeñ i nienawiœci. Piszmy karty historii w duchu mi³oœci ewangelicznej i wzajemnego szacunku. Tego oczekuje
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od nas Bóg i Ci, którzy walczyli o niepodleg³oœæ, któr¹ dzisiaj siê cieszymy. Do
tego wzywa nas tegoroczna rocznica i nasz patriotyzm” – przekonywa³
zwierzchnik Cerkwi prawos³awnej w Polsce.
Kazanie wyg³osi³ arcybiskup wroc³awski i szczeciñski Jerzy, prawos³awny ordynariusz Wojska Polskiego. Zaakcentowa³ on myœl, ¿e patriotyzm jest
wype³nieniem przykazania mi³oœci bliŸniego. Podkreœli³, ¿e polscy prawos³awni zawsze byli oddanymi patriotami i czêsto oddawali ¿ycie za Polskê. „Tak
jak ka¿dy, równie¿ i oni, napotykali na ró¿ne odcienie ludzkich postaw, prze¿ywaj¹c ból tragedii utraty swoich œwi¹tyñ, przeœladowania i uciski, nigdy nie
sprzeniewierzyli siê swojej OjczyŸnie” – mówi³ abp Jerzy. „Nie przestawali
mi³owaæ wszystkich, bez wzglêdu na wszystko” – t³umaczy³ prawos³awny ordynariusz WP.
Podczas liturgii modlono siê za ca³y naród, za ziemiê ojczyst¹, za ka¿dego Polaka. Po liturgii odczytana zosta³a modlitwa dziêkczynna za Rzeczpospolit¹ Polsk¹, proszono tak¿e „o dawidowe mêstwo i salomonow¹ m¹droœæ rz¹dz¹cym nasz¹ Ojczyzn¹”.
Odczytano tak¿e list prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego,
skierowany do uczestników uroczystoœci.
Nastêpnie uczestnicy liturgii przeszli pod pomnik œp. ks. p³k. Szymona
Fedoroñko i jego trzech synów, którzy zginêli w walce za Ojczyznê, s³u¿¹c w
Wojsku Polskim i Powstaniu Warszawskim. Przy pomniku, modlitewnie wspomniano tych, którzy oddali swe ¿ycie w s³u¿bie Cerkwi i OjczyŸnie. Zaœpiewano im „Wiecznaja pamiat’”.
Tego samego dnia w Centrum Kultury Prawos³awnej otwarto wystawê:
„Metropolita Dionizy Waledyñski – cz³owiek Niepodleg³ej”, któr¹ zorganizowa³o Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawos³awnej. Otwarcia ekspozycji
dokona³ metropolita Sawa, który wspomnia³, ¿e niektóre wa¿ne dla historii
Cerkwi w Polsce eksponaty s¹ nadal w liturgicznym u¿ytku, tak jak panagia
metropolity Dionizego. Zosta³a ona wykonana z okazji nadania PAKP autokefalii 17 wrzeœnia 1925 r.
Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie, odby³ siê koncert muzyki cerkiewnej i pieœni patriotycznej. W s³owie wstêpnym metropolita Sawa
podkreœli³ wagê obchodów setnej rocznicy niepodleg³oœci, rolê Cerkwi prawos³awnej w dziejach Rzeczypospolitej, znaczenia w ¿yciu Polaków ikon Bogurodzicy Czêstochowskiej i Ostrobramskiej, a tak¿e kaplicy Œwiêtej Trójcy na
Zamku w Lublinie z freskami bizantyjskimi.
„Misja duszpasterska Cerkwi nie jest realizowana poza czasem i przestrzeni¹. Ale polega na aplikacji wiecznych prawd i moralnoœci w konkretnych
warunkach, w jakich dziœ ¿yj¹ ludzie. Jest zachêt¹ dawania œwiadectwa Ewangelii poprzez wk³ad w dobro wspólne narodu. Tê œwiadomoœæ Cerkiew prawoSPRAWOZDANIA I DOKUMENTY
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s³awna zachowuje poprzez ca³¹ historiê swej obecnoœci w Rzeczypospolitej,
poczynaj¹c od momentu rozpoczêcia misji cyrylo-metodiañskiej” – mówi³ abp
Sawa.
Zwróci³ uwagê, ¿e dzisiaj pogarda autorytetów, duchowa pustki, naruszanie prawa, aprobata zbrodni, wojen, terroryzmu niszczy wartoœci w cz³owieku, który czêsto staje siê osamotniony. „Dlatego uœwiadomienie sobie wartoœci g³oszonych przez naszych przodków jest cenne i pouczaj¹ce. To czynimy
w roku 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci. Temu s³u¿y dzisiejszy dzieñ prze¿ywany przez wszystkich nas. Prawos³awie jest najstarszym chrzeœcijañskim
nurtem na obecnych ziemiach polskich” – przypomnia³ metropolita Sawa.
Adres do uczestników uroczystoœci skierowa³ prezydent RP Andrzej
Duda. Jego list odczyta³ min. Adam Kwiatkowski. „Nasze dzieje ucz¹, ¿e Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo te¿
dla jego odzyskania. Potwierdzeniem tych s³ów s¹ tak¿e osi¹gniêcia pokoleñ
wiernych Koœcio³a Prawos³awnego w Polsce, którzy wytrwa³¹ walk¹ i prac¹
wnieœli swój wk³ad w odrodzenie i umocnienie suwerennej Rzeczypospolitej –
pañstwa bêd¹cego wspólnym domem ludzi wolnych, ostoj¹ pojednanej ró¿norodnoœci wyznañ religijnych, jêzyków oraz tradycji etnicznych” – podkreœli³
prezydent Duda.
Podczas koncertu œpiewa³y: Chór Katedry Metropolitalnej œwiêtej równej
aposto³om Marii Magdaleny pod dyrekcj¹ ks. protodiakona Sergiusza Bowtruczuka; Chór Prawos³awnego Ordynariatu Wojska Polskiego OKTOICH pod
dyrekcj¹ ks. prot. Grzegorza Cebulskiego; Chór Warszawskich Szkó³ Teologicznych pod dyrekcj¹ prof. W³odzimierza Wo³osiuka.

Mariawici – Koœció³ o wybitnie polskim obliczu
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów z okazji 100-lecia niepodleg³oœci zorganizowa³ w 2018 r. dwa sympozja, podczas których zaprezentowano dzia³alnoœæ spo³eczno-oœwiatow¹ mariawitów w okresie od powstania Koœcio³a do
drugiej wojny œwiatowej, a tak¿e ich udzia³ w budowaniu pañstwa polskiego po
1918 r.
Pierwsze sympozjum z cyklu „Mariawityzm w odradzaj¹cej siê Polsce”
odby³o siê 14 maja 2018 r. w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Referaty wyg³osili: dr S³awomir Go³êbiowski – „Rola Feliksy M. Franciszki Koz³owskiej w Koœciele Starokatolickim Mariawitów”; prof. dr Maciej
Duszczyk – „Spo³eczno-oœwiatowa dzia³alnoœæ Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w Polsce Odrodzonej w latach 1918-1939”; Karol Podgórny – „Sytuacja formalno-prawna Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w Polsce w latach 1906-1939”.
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Druga czêœæ sympozjum odby³a siê 12 paŸdziernika 2018 r. w klasztorze
przy Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci w P³ocku. Referaty wyg³osili: „Mariawityzm jako przyk³ad oryginalnie polskiej myœli teologicznej” – kap³an Mateusz
Maria Felicjan Szymkiewicz; „Spo³eczna i oœwiatowa dzia³alnoœæ polskich
mariawitów – krótki szkic o pracy duchowieñstwa dla przysz³ej Niepodleg³ej” – mgr Halina Guzowska; „Udzia³ Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów
w zachowaniu polskoœci i w budowie pañstwa polskiego po 1918 roku” – kap³an
Grzegorz Maria Dominik Miller.
Otwieraj¹c sympozjum biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów Marek Maria Karol Babi przypomnia³, ¿e w³aœnie w P³ocku, w Bo¿e
Narodzenie 1907 r. odprawiona zosta³a pierwsza na ziemiach polskich msza
œwiêta w jêzyku polskim. Jak podkreœli³ bp Babi, „msza œwiêta w jêzyku polskim zarówno pog³êbia³a duchowoœæ mariawitów, jak i umacnia³a ich narodow¹ to¿samoœæ”. Jego zdaniem „mariawici przyczynili siê do odzyskania
przez Polskê upragnionej niepodleg³oœci i wspó³kszta³towania jej losów przez
nastêpne lata”.
Biskup naczelny wspomnia³ mariawitach, którzy w walce oddali ¿ycie
za ojczyznê, a tak¿e o tych, w tym kap³anach oraz siostrach zakonnych, którzy
prowadz¹c dzia³alnoœæ oœwiatow¹, kulturaln¹ i charytatywn¹ „znacz¹co przys³u¿yli siê do podniesienia godnoœci i to¿samoœci ludnoœci polskiej znajduj¹cej
siê pod zaborami”.
Bp Babi wskaza³ w tym kontekœcie na wielk¹ rolê dla odradzania siê
Polski, a potem umacniania siê naszej pañstwowoœci za³o¿ycielki mariawityzmu œw. Marii Franciszki Koz³owskiej. Mateczka wychowana w tradycji patriotycznej (jej ojciec zgin¹³ w bitwie pod Wêgrowem w Powstaniu Styczniowym), by³a inspiratork¹ wielu dzia³añ spo³ecznych, edukacyjnych i kulturalnych w spo³ecznoœci mariawitów. „We wszystkich parafiach naszego Koœcio³a
powstawa³y szko³y i ochronki, powstawa³y domy dziecka, internaty dla sierot,
bêd¹ce wyrazem tej wielkiej troski o dzieci i m³odzie¿, które otrzymuj¹c staranne wykszta³cenie i ten doskona³y wzór do naœladowania, przyczynia³y siê
nastêpnie do wzrostu moralnego i intelektualnego naszego narodu” – stwierdzi³
bp Babi. Dziêki temu „bezdomni, bezrobotni, g³odni i potrzebuj¹cy mogli uzyskaæ pomoc, aby pracowaæ dla budowania dobra spo³ecznego naszej ojczyzny.
Nie umiej¹cy pisaæ i czytaæ, liczyæ, stawali siê œwiat³ymi obywatelami, którzy
zyskiwali godnoœæ i szacunek”.
Jak zaznaczy³ biskup naczelny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów,
odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci by³o mo¿liwe dziêki tym wszystkim,
którzy walczyli o wolnoœæ, bez wzglêdu na narodowoœæ, jêzyk czy wyznanie.
W najbardziej interesuj¹cym nasz referacie kap³an Grzegorz M. Dominik
Miller podkreœli³, ¿e Koœció³ mariawicki z radoœci¹ przyj¹³ fakt odrodzenia siê
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Polski. W³adze tego Koœcio³a da³y temu wyraz podczas wizyty jego przedstawicieli u Józefa Pi³sudskiego w 1919 r., uznaj¹c go za „wskrzesiciela Polski i
polskiego mê¿a opatrznoœci”. Jednak zgodnie z wyraŸnym zaleceniem M.
Franciszki Koz³owskiej, mariawici nie wykorzystywali ambony do agitacji politycznej i nie wi¹zali siê z w³adz¹ œwieck¹, a ta zasada obowi¹zuje do dziœ.
Wyj¹tkiem by³y pierwsze wybory do parlamentu polskiego po odzyskaniu niepodleg³oœci, kiedy to Koœció³ swoim wiernym nale¿¹cym do klasy robotniczej
rekomendowa³ PPS jako partiê godn¹ zaufania, a mieszkañcom wsi PSL-Wyzwolenie, jako partiê przyjazn¹ mniejszoœciom wyznaniowym. Jednak – jak
akcentowa³ prelegent – Koœció³ Mariawitów podkreœla³ nadal odrêbnoœci pañstwa od wyznañ, co nasili³o siê w okresie przed podpisaniem przez Polskê konkordatu w 1925 r. W tym przypadku mariawici ideowo poparli polsk¹ lewicê i
stanowisko innych zwi¹zków wyznaniowych w tej sprawie.
Po przewrocie majowym w 1926 r. , Koœció³ Mariawicki bez anga¿owania siê w politykê, podczas ka¿dych wyborów do parlamentu zachêca³ wiernych do g³osowania na listê zwi¹zan¹ z ruchem pi³sudczykowskim. W zachêtach tych nie by³o koœcielnego nakazu.
W okresie wzmo¿onego napiêcia miêdzynarodowego, po podpisaniu w
Monachium rozbioru Czechos³owacji, rozpoczêto w Polsce zbiórkê na Fundusz Obrony Narodowej. Koœció³ mariawicki z powodzeniem apelowa³ do
wiernych o czynne poparcie tej zbiórki. W³adze koœcielne na Fundusz ofiarowa³y srebrn¹ monstrancjê z P³ocka.
„Wk³ad mariawitów w odbudowê i rozwój Pañstwa Polskiego przez okres
lat 1918-1939 polega³ g³ównie na kontynuowaniu wczeœniejszej dzia³alnoœci
spo³eczno-kulturalnej. I choæ mariawici w wolnej Polsce byli jednym z nielicznych wyznañ, które nie korzysta³y z pomocy materialnej pañstwa (byli poza
bud¿etowymi dotacjami pañstwowymi rozdysponowywanymi przez Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego), to ze œrodków w³asnych,
wypracowanych przez siostry zakonne, kap³anów i darowizn wiernych, nadal
prowadzili wiele instytucji spo³eczno-kulturalnych” – podkreœli³ kap³an Grzegorz M. Dominik Miller.
W parafialnych zwi¹zkach m³odzie¿y ¿eñskiej i mêskiej nie tylko krzewiono idee mariawick¹, ale uczono patriotyzmu, kultury ¿ycia codziennego i
pracy w spo³eczeñstwie. Krzewiono te¿ kulturê umys³ow¹ i fizyczn¹. Przygotowywano mêsk¹ m³odzie¿ mariawick¹ do s³u¿by wojskowej poprzez szkolenia z zakresu przysposobienia wojskowego. Szkolenie to prowadzili mariawiccy podoficerowie rezerwy.
M³odzie¿ mariawicka czynnie uczestniczy³a w obchodach œwi¹t pañstwowych i zwi¹zanych z rocznicami wa¿nymi dla Polski. Nak³adem Koœcio³a ukaza³o siê wiele wydañ antologii klasyki literatury polskiej, szczególnie z okresu
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romantyzmu i pozytywizmu. Ówczesna prasa mariawicka wiele miejsca poœwiêca³a omówieniu polskiej literatury piêknej z elementami patriotyzmu. „Ten
ogromny, jak na mniejszoœæ wyznaniow¹, wk³ad w rozwój spo³eczeñstwa polskiego podsumowa³ w swoim czasie wy¿szy oficer zawodowy przedwojennego
wojska polskiego. Zwróci³ on uwagê, ¿e gdy przedwojenne spo³eczeñstwo polskie mia³o oko³o 30 % analfabetów, to gdy do wojska przychodzi³ nowy rocznik
rekrutów trudno by³o znaleŸæ analfabetê wœród poborowych protestantów,
¯ydów i mariawitów” – stwierdzi³ kap³an Miller.
Zdaniem mariawickiego duchownego, „ideowe formowanie obywateli
polskich jako ludzi œwiadomych swej roli w spo³eczeñstwie i pañstwie, ludzi o
okreœlonym, wy¿szym nad przeciêtny poziom intelektualny spo³eczeñstwa,
by³o istotnym wk³adem Koœcio³a mariawitów w tworzeniu jednoœci narodowej
i patriotyzmu wœród ludzi z trzech zaborów wynaradawianych przez ponad 100
lat oraz w umacnianiu Pañstwa Polskiego. Realizowano w ten sposób dawne
has³o pozytywistów o pracy u podstaw”.
Jak zauwa¿y³ ks. Miller, niewielki, w stosunku do innych wyznañ w Polsce, Koœció³ Mariawicki w³o¿y³ du¿o wysi³ku w kszta³towanie postaw obywatelskich wœród jego cz³onków. „Wysi³ek ten do tej pory nie zosta³ nale¿ycie w
nauce polskiej zauwa¿ony i doceniony” – stwierdzi³ z gorycz¹ prelegent. Warto
zauwa¿yæ, ¿e propañstwowa dzia³alnoœæ mariawitów prowadzona by³a w czasach, gdy w³adze RP utrudnia³y im normalne funkcjonowanie, a nawet zastanawia³y siê nad delegalizacj¹ tego Koœcio³a.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje jedynie wydarzenia o charakterze centralnym. Nabo¿eñstwa i uroczystoœci rocznicowe odby³y siê bowiem w wielu
parafiach ró¿nych wyznañ na terenie ca³ej Polski.
Grzegorz Polak
Wykorzystano Ÿród³a: portale – Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego,
luteranie.pl, ekumenizm.pl oraz informacje w³asne
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Z zagranicy

Obraduj¹ca na prze³omie czerwca i lipca Rada Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) przyjê³a tekst przes³ania do 148 Koœcio³ów cz³onkowskich z 99 krajów zatytu³owany „Byæ Koœcio³ami nadziei – przeciwstawiæ siê si³om populistycznego wykluczenia.” Dokument wzywa rodzinê Koœcio³ów luterañskich do podjêcia dzia³añ duszpasterskich przeciwdzia³aj¹cym
fali populizmu na œwiecie. Dokument przywo³uje s³owa aposto³a Paw³a z Listu do Rzymian 12,2 jako podstawê refleksji nt. populizmu: „A nie upodabniajcie siê do tego œwiata, ale siê przemieñcie przez odnowienie umys³u swego, abyœcie umieli rozró¿niæ, co jest wol¹ Bo¿¹, co jest dobre, mi³e i doskona³e”. Rada ŒFL zauwa¿a, ¿e w ró¿nych spo³eczeñstwach Koœcio³y
cz³onkowskie borykaj¹ siê ze skutkami rosn¹cego populizmu: Ruchy populistyczne utrzymuj¹ czêsto, ¿e chc¹ chroniæ dobra narodu, jednak przyczyniaj¹
siê czêsto do eskalacji lêku i wykluczenia. Przestrzeñ do szczerej debaty na
temat kwestii, bêd¹cych przedmiotem publicznego zainteresowania, kurczy
siê. Mowa nienawiœci i propaganda oparta na postprawdzie podkopuj¹ w spo³eczeñstwie zaufanie niezbêdne dla demokracji. Lêk mo¿e poci¹gaæ za sob¹
wycofanie siê z udzia³u w spo³eczeñstwie obywatelskim oraz wrogoœæ i wykluczanie innych. Rada, bêd¹ca najwa¿niejszym gremium wykonawczym
miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi ŒFL (ostatnie odby³o siê w 2017 roku w
Windhoek, Namibia), zauwa¿a, ¿e niektóre ruchy odwo³uj¹ siê do retoryki
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narodowo-etnicznej i próbuj¹ rozgrywaæ wiarê chrzeœcijañsk¹ przeciwko innym, co wywraca do góry nogami Ewangeliê i instrumentalizuje to¿samoœæ
chrzeœcijañsk¹ dla partykularnych celów. Cz³onkiem Œwiatowej Federacji Luterañskiej jest Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Koœció³ Metodystyczny w Wielkiej Brytanii przyj¹³ raport „Misja
i S³u¿ba w Przymierzu’, dotycz¹cy nawi¹zania pe³nej komunii miêdzy
Koœcio³em Anglii a Koœcio³em metodystycznym. Podobn¹ decyzjê podj¹³ w
lutym 2018 r. Synod Generalny Koœcio³a Anglii. Decyzjê metodyœci
podjêli podczas Konferencji (Synodu) Koœcio³a, która obradowa³a w dniach
od 30 czerwca do 5 lipca na Uniwersytecie Nottingham. Podobnie jak
anglikanie, metodyœci przyjêli dokument z rekomendacj¹ dalszych prac
dotycz¹cych praktycznej realizacji postanowieñ. „Przymierze” ustanawia
pe³n¹ wspólnotê (interkomuniê) miêdzy anglikanami a metodystami
– porozumienie przewiduje ordynowanie przysz³ych prezydentów
Konferencji jako biskupów z udzia³em anglikañskiego konsekratora oraz
uznanie wa¿noœci pos³ugi duchownych metodystycznych, w tym
prezydentów na zasadzie wyj¹tku do czasu, gdy wszyscy metodystyczni duchowni bêd¹ ordynowani wed³ug nowych zasad. Kwestia wywo³a³a
g³osy sprzeciwu niektórych anglikañskich biskupów. Sekretarz Konferencji
Metodystycznej ks. Gareth J. Powell powiedzia³, ¿e propozycje Przymierza
wyra¿aj¹ wspólne fundamenty i z szacunkiem odnosz¹ siê do ró¿nic miêdzy
Koœcio³ami. Konferencja powita³a nowe w³adze Koœcio³a w Wielkiej
Brytanii na 2018/2019 wybrane w zesz³ym roku. Now¹ prezydent Konferencji
zosta³a ks. Michaela A. Youngson zastêpujac ks. Loraine N. Mellor.
Po raz pierwszy w historii metodyzmu kobietê-prezydenta Konferencji zast¹pi³a inna kobieta.

W dniach 1 – 7 lipca obradowa³o w Kigali (Rwanda) XI Zgromadzenie Ogólne Ogólnoafrykañskiej Konferencji Koœcio³ów OKK) pod has³em:
„Jednoœæ ruchu ekumenicznego”. Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (ŒRK), ks. dr Olav Fykse Tveit zwracaj¹c siê do delegatów stwierdzi³:
„Poœród przemocy, g³odu i braku nadziei ludzie têskni¹ za sprawiedliwym pokojem. Koœcio³y w Sudanie Po³udniowym wspólnie z Koœcio³ami cz³onkowskimi i partnerami OKK i ŒRK oraz w œcis³ej wspó³pracy z Koœcio³em rzymskokatolickim wzmacniaj¹ g³os ludnoœci po³udniowosudañskiej na kontynencie
afrykañskim i w innych czêœciach œwiata”. Doda³, ¿e zagro¿enie rasizmem i
niesprawiedliwoœæ strukturalna s¹ w dalszym ci¹gu si³ami, które nas dziel¹.
Koœcio³y s¹ wezwane, aby w podzielonym i grzesznym œwiecie by³y rzecznikami mi³oœci.
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Miêdzynarodowa Komisja Anglikañsko-Rzymskokatolicka po
siedmiu latach spotkañ i wzajemnych konsultacji opublikowa³a wspólny dokument na temat eklezjologii. Dokument nosi tytu³ „Pod¹¿aæ razem drog¹:
uczyæ siê bycia Koœcio³em – lokalnym, regionalnym, powszechnym”. 68stronnicowy dokument podejmuje temat struktur obu Koœcio³ów oraz procesów decyzyjnych, a tak¿e sposobów budowania wzajemnej koœcielnej komunii zarówno w wymiarze lokalnym, jak i uniwersalnym. Podkreœla, ¿e istniej¹ce ró¿nice nie s¹ ju¿ motywem podejrzeñ i wzajemnych wymówek, ale
przede wszystkim ubogacaj¹cym œrodkiem wzajemnego s³uchania, uczenia
siê i nawrócenia. Komisja jest owocem historycznego spotkania Paw³a VI z
anglikañskim arcybiskupem Canterbury, Michaelem Ramseyem. Swe prace
rozpoczê³a w 1970 r. Owocem kolejnych rund tych ekumenicznych rozmów
s¹ wa¿ne dokumenty próbuj¹ce przekazaæ wiarê, któr¹ oba Koœcio³y wspólnie wyznaj¹.

Uznanie dla “ekumenicznej otwartoœci” grekokatolików ukraiñskich wyrazi³ papie¿ Franciszek w rozmowie z arcybiskupem wiêkszym
kijowsko-halickim Œwiatos³awem Szewczukiem, którego przyj¹³ 3 lipca na
audiencji prywatnej w Domu œw. Marty w Watykanie. Odby³a siê ona
z inicjatywy zwierzchnika Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego
(UKGK) w zwi¹zku z obchodami 1030. rocznicy Chrztu Rusi – Ukrainy.
Omawiano równie¿ perspektywy pojednania polsko-ukraiñskiego a papie¿
otrzyma³ ksi¹¿kê-wywiad z abp. Szewczukiem “Dialog leczy rany”, któr¹
nazwa³ “wa¿nym wk³adem do leczenia ran przesz³oœci w stosunkach miêdzy
obu narodami”. Poinformowa³a o tym s³u¿ba prasowa Sekretariatu G³owy
UKGK w Rzymie.

Trwaj¹ca od 27 lat schizma w ³onie Etiopskiego Koœcio³a Prawos³awnego, jednego z przedchalcedoñskich (orientalnych) Koœcio³ów wschodnich, przechodzi do historii. Wywo³an¹ wydarzeniami politycznymi schizmê
zakoñczono 26 lipca podczas liturgii w etiopskiej katedrze œw. Micha³a w
Waszyngtonie. W uroczystoœci uczestniczy³ premier Etiopii dr Abiy Ahmed
Ali. Do Etiopskiego Koœcio³a Prawos³awnego nale¿y ponad 50% Etiopczyków
(ok. 32-35 mln. wiernych). Drugim wyznaniem chrzeœcijañskim s¹ protestanci z Koœcio³a P’ent’ay o charakterze zielonoœwi¹tkowo-kongregacjonalnym.
Trzecim jest Ewangelicki Koœció³ Mykane Yesus (Miejsce Jezusa), który jest
Koœcio³em tradycji ewangelicko-luterañskiej, bêd¹cy obecnie najwiêkszym
Koœcio³em cz³onkowskim Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Katolicy (obrz¹dku ³aciñskiego i unickiego z Etiopskiego Koœcio³a Katolickiego) stanowi¹
ok. 2% populacji. Nieco ponad 30% Etiopczyków wyznaje islam.
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Koœció³ Jezusa Chrystusa Œwiêtych w Dniach Ostatnich, zwany
skrótowo mormonami, nie chce ju¿ u¿ywaæ tej nazwy, uwa¿aj¹c j¹ za “zniechêcaj¹c¹”. Taka zapowiedŸ znalaz³a siê w wytycznych og³oszonych przez
w³adze tej wspólnoty wyznaniowej, zrodzonej na ziemi amerykañskiej w
XIX stuleciu. Uznano, ¿e termin “mormoni” jest “nieodpowiedni do opisu
“nauki, kultury i stylu ¿ycia cz³onków Koœcio³a”, których jest obecnie ponad
16 mln g³ównie w Stanach Zjednoczonych, ale te¿ w wielu innych krajach na
ca³ym œwiecie. Nowe wytyczne zobowi¹zuj¹ wszystkie instytucje tego wyznania do przeprowadzenia reorganizacji. Nauki mormonów s¹ w wielu
punktach sprzeczne z ogólnie przyjêtymi zasadami chrzeœcijañstwa, m.in.
odrzucaj¹ bóstwo Chrystusa i wiarê w Trójcê Œwiêt¹ oraz uznaj¹ wa¿noœæ
Ksiêgi Mormona, obok Starego i Nowego Testamentu, które zreszt¹ maj¹ w
istocie ni¿sz¹ rangê w ich nauczaniu i praktyce. Na czele Koœcio³a stoi prorok, czyli prezydent, wspierany przez dwóch doradców, którzy tworz¹ tzw.
Pierwsze Prezydium Koœcio³a. Sprawami administracyjnymi i duszpasterstwem wœród cz³onków zajmuje siê Kworum (Rada) Dwunastu Aposto³ów
oraz piêæ Kworów Siedemdziesiêciu. Siedziba w³adz Koœcio³a mieœci siê w
stolicy stanu Utah – Salt Lake City, kwitn¹cym dziœ mieœcie zbudowanym na
pustyni przez samych mormonów. W czerwcu 1991 powsta³a pierwsza
wspólnota mormoñska w naszym kraju, pierwsz¹ kaplicê poœwiêcono w Warszawie.

Do modlitw i troski o dzie³o stworzenia wezwa³y chrzeœcijan i
ich wspólnoty na naszym kontynencie Rada Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE). Wszystkie te
dzia³ania s¹ z kolei wk³adem chrzeœcijan Europy do miêdzynarodowej
konferencji nt. zmian klimatycznych COP 24, zaplanowanej na
grudzieñ w Katowicach. Okazj¹ do og³oszenia przes³ania jest obchodzony 1
wrzeœnia Œwiatowy Dzieñ Modlitw za Dzie³o Stworzenia, a tak¿e
modlitwa ekumeniczna w tej intencji w Asy¿u oraz ogólnoœwiatowa
akcja „Czas Stworzenia”. Wspólne orêdzie nagrali przewodnicz¹cy
obu organizacji: kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui – w imieniu
CCEE i pastor Christian Krieger z Protestanckiego Koœcio³a Reformowanego
w Alzacji i Lotaryngii – z ramienia KKE. Zaapelowali oni o modlitwy
i zaanga¿owanie siê chrzeœcijan na rzecz daru Bo¿ego stworzenia, bêd¹cego
wspólnym zadaniem i zobowi¹zaniem wszystkich wyznawców Chrystusa.
Œwiatowy Dzieñ Modlitw za Dzie³o Stworzenia zaproponowa³ w 1989
ówczesny prawos³awny patriarcha Konstantynopola Dimitrios. W 2015 do inicjatywy tej do³¹czy³ siê papie¿, czyni¹c z niej akcjê w ca³ym Koœciele katolickim.
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23 sierpnia odby³y siê w Amsterdamie (Holandia) uroczystoœci
zwi¹zane z 70. rocznic¹ powo³ania do ¿ycia Œwiatowej Rady Koœcio³ów (szerzej informujemy o tym wydarzeniu w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

W dniach 3-7 wrzeœnia w Ottmaring ko³o Augsburga (Niemcy) odbywa³o siê posiedzenie plenarne Wspólnej Grupy Roboczej Œwiatowej Rady
Koœcio³ów i Koœcio³a Rzymskokatolickiego (szerzej informujemy o tym wydarzeniu w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

W dniach od 13 do 18 wrzeœnia obradowa³o w Bazylei VIII Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (szerzej informujemy o tym wydarzeniu w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


Z inicjatywy Watykanu i Œwiatowej Rady Koœcio³ów w dniach 1820 wrzeœnia odby³a siê w Rzymie Œwiatowa Konferencja poœwiêcona ksenofobii, rasizmowi, populizmowi i nacjonalizmowi w kontekœcie globalnej migracji.
Uczestniczyli w niej reprezentanci ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, którzy
zaapelowali o g³êbsz¹ refleksjê duchow¹ i wiêksz¹ dzia³alnoœæ praktyczn¹
wspieraj¹c¹ migrantów i uchodŸców. O. Fabio Baggio, podsekretarz Wydzia³u
Migrantów i UchodŸców w Kurii Rzymskiej, wezwa³ chrzeœcijan do naœladowania papie¿a Franciszka w solidaryzowaniu siê z uchodŸcami, wspieraj¹c
szczególnie migrantów zagro¿onych czêsto uzale¿nieniem od handlarzy ludŸmi. Zwróci³ uwagê, ¿e dzisiaj w wielu krajach œwiata ma miejsce wspó³praca
ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich w dziedzinie ochrony uchodŸców przed gro¿¹cymi im niebezpieczeñstwami.



Obraduj¹ca we wrzeœniu 2018 r. Miêdzynarodowa Starokatolicka
Konferencja Biskupów Unii Utrechckiej omówi³a szereg tematów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹ oraz sytuacj¹ finansow¹ Unii Utrechckiej.
Biskupi spotkali siê w Wiedniu przed rozpoczêciem Miêdzynarodowego Kongresu Starokatolickiego, na który przyje¿d¿aj¹ starokatolicy – zarówno œwieccy, jak i duchowni – z ró¿nych czêœci Europy, a tak¿e goœcie ekumeniczni. W
przysz³ym roku powstanie raport koñcowy z dialogu Unii Utrechckiej z Koœcio³em Mar Thoma (orientalny Koœció³ dzia³aj¹cy g³ównie na terenie Indii).
Z kolei wyniki rozmów Komisji ds. Dialogu Rzymskokatolicko-Starokatolickiego, które bada obecnie Kongregacja Nauki Wiary, zosta³y równie¿ skomentowane przez Miêdzynarodow¹ Konferencjê Biskupów Starokatolickich.
Omówiono prace nowej komisji ds. dialogu z Apostolskim Koœcio³em Ormiañskim poœwiêcone zagadnieniom etycznym. Konferencja Biskupów zadecydowa³a o rezygnacji z prowadzenia kilku parafii starokatolickich w SkanKRONIKA

165

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH

dynawii, która mia³a dotychczas status „obszaru misyjnego” Unii Utrechckiej. Powodem decyzji by³a podpisana dwa lata temu deklaracja o pe³nej
Komunii miêdzy Uni¹ Utrechck¹ a Koœcio³em (luterañskim) Szwecji. Biskupi zapoznali siê z raportem po ostatnim Zgromadzeniu Generalnym Konferencji Koœcio³ów Europejskich w Nowym Sadzie (Serbia) i omówili ekumeniczne aspekty pracy z m³odzie¿¹. Podczas konferencji bp Matthias Ring z
Koœcio³a Starokatolickiego w Niemczech wyg³osi³ referat pt.: „Zwi¹zki jednop³ciowe i sakramentalnoœæ koœcielnego b³ogos³awieñstwa.” W ramach Unii
odbêdzie siê dwuletni proces konsultacyjny poœwiêcony temu tematowi.
Czêœæ Koœcio³ów Unii Utrechckiej dopuszcza b³ogos³awienie par jednop³ciowych, a inne stanowczo odrzucaj¹ tê praktykê. W przesz³oœci tematy teologiczne i etyczno-moralne doprowadzi³y do wyst¹pieñ pojedynczych biskupów,
a co za tym idzie tak¿e Koœcio³ów z Unii Utrechckiej – m.in. Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego w USA (zerwanie wspólnoty w 1997 r. ze
wzglêdu na œwiêcenie kobiet przez niektóre Koœcio³y Unii Utrechckiej). Kolejne spotkanie Miêdzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Biskupów odbêdzie siê pod koniec czerwca 2019 roku. Na zaproszenie zwierzchnika Koœcio³a Polskokatolickiego w RP bp. Wiktora Wysoczañskiego, biskupi starokatoliccy spotkaj¹ siê w Lublinie.
Papie¿ Franciszek przebywa³ w dniach 24-25 wrzeœnia w krajach
nadba³tyckich, na £otwie i w Estonii. „Niech nie przestaje brzmieæ poœród
nas muzyka Ewangelii! Niech nie przestaje rozbrzmiewaæ to, co pozwala
naszemu sercu, by nadal marzy³o i d¹¿y³o do pe³nego ¿ycia, do którego Pan
powo³uje nas wszystkich: bycia Jego uczniami-misjonarzami poœród œwiata,
w którym ¿yjemy” – zaapelowa³ papie¿ Franciszek podczas spotkania ekumenicznego w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Rydze. Wziê³o w nim
udzia³ ponad tysi¹c osób, przedstawiciele wszystkich wyznañ i religii obecnych na £otwie. Witaj¹c papie¿a protestancki arcybiskup Jânis Vanags podkreœli³, ¿e Ryga by³a jednym z pierwszych miast, które przyjê³y idee Reformacji 496 lat temu. Przypomnia³, ¿e wspólne ¿ycie chrzeœcijan nie zawsze
by³o wolne od rywalizacji, konfliktów, a nawet przemocy. „Jednak ciê¿kie pó³
wieku pod sowieckim jarzmem ateistycznym boleœnie przypomnia³o, o co
poprosiliœmy naszego Pana: «Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby œwiat uwierzy³, ¿eœ
Ty Mnie pos³a³». Prze³o¿ony ³otewskich luteranów podkreœli³, ¿e obecnie ró¿ne denominacje chrzeœcijañskie w tym kraju staraj¹ siê dawaæ wiarygodne
œwiadectwo poprzez d¹¿enie do jednoœci. „A jest to nie tylko wysi³ek, ale i
wielka radoœæ. Wasza Œwi¹tobliwoœæ, dziêkujemy za Twoj¹ wizytê apostolsk¹ i wierzymy, ¿e da ona now¹ inspiracjê dla przyjaŸni ekumenicznej i
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zachêci chrzeœcijan na £otwie, by bardziej zbli¿yæ siê do Chrystusa, tak aby
byæ bli¿ej jedni drugich” – powiedzia³ arcybiskup Jânis Vanags. Papie¿ wyrazi³ uznanie dla relacji szacunku, wspó³pracy i przyjaŸni miêdzy ró¿nymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi £otwy. „Odwa¿ê siê powiedzieæ, ¿e jest to «ekumenizm ¿ywy» i stanowi jedn¹ z cech charakterystycznych £otwy. Bez w¹tpienia jest to powód do nadziei i dziêkczynienia” – powiedzia³ Franciszek.
Modlitwy ekumeniczne odmówili: arcybiskup luterañski, metropolita prawos³awny, arcybiskup katolicki oraz zwierzchnik baptystów. Przy
wtórze pieœni odby³a siê procesja dzieci do chrzcielnicy. Zebrani odmówili
modlitwê “Ojcze nasz” i przekazali sobie znak pokoju. Spotkanie zakoñczy³o
b³ogos³awieñstwo abp Vanagsa i papie¿a. Na niespe³na 2 mln mieszkañców
kraju ponad 1 mln 440 tys. to osoby deklaruj¹ce siê jako wierz¹cy, przy czym
prawie po³owa z nich to luteranie, nastêpnie prawos³awni i katolicy.
Wed³ug najnowszych danych spo³ecznoœæ luterañska liczy ponad 700 tys.
Znacznie spad³a natomiast liczba katolików: z ponad 415 tys. w 2015 r. do
337 tys. Na drugie miejsce wyszli pod tym wzglêdem prawos³awni, których
jest ok. 370 tys. Inne wyznania to: staroobrzêdowcy, baptyœci, zielonoœwi¹tkowcy, ewangeliczni chrzeœcijanie, Adwentyœci Dnia Siódmego i Œwiadkowie Jehowy.
W dniach 13-20 paŸdziernika w Larnace (Cypr) odbywa³o siê doroczne posiedzenie Komisji ds. Anglikañsko-Prawos³awnego Dialogu Teologicznego. Gospodarzem spotkania by³ Koœció³ Prawos³awny Cypru. Komisja
kontynuowa³a debatê nad teologicznym rozumieniem osoby ludzkiej. Skupi³a
uwagê na ostatnich latach ¿ycia cz³owieka, chrzeœcijañskim podejœciu
do œmierci, uwzglêdniaj¹c przy okazji kwestie zwi¹zane z œrodowiskiem naturalnym i ekologi¹. Komisja z trosk¹ przyjê³a do wiadomoœci informacje zwi¹zane z okupacj¹ pó³nocnego Cypru i wyrazi³a nadziejê na szybkie pokojowe
rozwi¹zanie tej sytuacji. Cz³onkowie Komisji modlili siê o zdrowie dla arcybiskupa Chryzostoma, który w okresie obrad by³ hospitalizowany z powodu
k³opotów zdrowotnych. Dosz³o równie¿ do spotkania z lokalnymi chrzeœcijanami. Nastêpne posiedzenie Komisji odbêdzie siê w paŸdzierniku 2019 roku
w Cambridge.



Wspólnoty ¿ydowskie i muzu³mañskie w Europie uwa¿aj¹, ¿e
musz¹ siê przeciwstawiaæ coraz wiêkszej wrogoœci, przejawom nienawiœci
wobec nich oraz ograniczaniu ich praktyk religijnych. Przed t¹ sytuacj¹ ostrzeg³o 20 paŸdziernika nowe ugrupowanie Kierownicza Rada Muzu³mañsko¯ydowska (Muslim-Jewish Leadership Council – MJLC). Organizacja, w której sk³ad weszli przedstawiciele wspólnot muzu³mañskich i ¿ydowskich z 18
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krajów, swoje pierwsze zebranie plenarne odby³a w Amsterdamie. Rada powsta³a dlatego, ¿e „w Europie istnieje coraz wiêksza potrzeba przeciwdzia³ania uprzedzeniom, fa³szywym twierdzeniom, atakom i przemocy wobec ludzi
wierz¹cych i ich religiom” – stwierdza dokument MJLC. W Amsterdamie
cz³onkowie Rady omawiali m.in. wspólne problemy, na jakie napotykaj¹ ich
wspólnoty. Dyskutowano te¿ nad wk³adem na rzecz dialogu i solidarnoœci miêdzy wyznawcami judaizmu i islamu w ró¿nych krajach. Wspó³przewodnicz¹cymi nowej organizacji s¹ naczelny rabin Moskwy Pinchas Goldschmidt i
Ned•ad Grabus – mufti S³owenii.

Papie¿ Franciszek spotka³ siê 24 paŸdziernika z g³ow¹ Koœcio³a
ormiañskiego katolikosem Karekinem II. Wydarzenie stanowi³o zwieñczenie
jego wizyty we W³oszech, która rozpoczê³a siê w Mediolanie z okazji 60-lecia
obecnoœci ormiañskiej w tym mieœcie. Spotkanie obu hierarchów stanowi³o
okazjê do umocnienia przyjaŸni, jaka ³¹czy Koœció³ katolicki z Ormiañskim
Koœcio³em Apostolskim. Widzialnym symbolem tego zwi¹zku jest statua œw.
Grzegorza z Nareku w Ogrodach Watykañskich, podarowana przez prezydenta
Armenii i poœwiêcona przez papie¿a. To kolejny symboliczny znak, jak powiedziano we wspólnej deklaracji papie¿a Franciszka i katolikosa Karekina II podczas podró¿y papie¿a do Armenii, ¿e wiêcej rzeczy nas ³¹czy, ni¿ dzieli.
Mówi¹c o wspólnocie Ormian katolikos podkreœla³ podczas swojego pobytu we
W³oszech, ¿e naród ten w ci¹gu wieków by³ poddany wielu próbom i przeciwnoœciom. Przetrwa³ ludobójstwo oraz wygnanie. Ale pozosta³ w ka¿dym miejscu stró¿em wiary, niezale¿nie od doznawanych udrêk. Historia Armenii jest
bardzo zakorzeniona w chrzeœcijañstwie, a najstarsze ksiêgi koœcielne s¹ czêœci¹ to¿samoœci narodowej. Ormiañski Koœció³ Apostolski nale¿y do najstarszych w ca³ym chrzeœcijañstwie, stanowi cz¹stkê Prawos³awnych Koœcio³ów
Wschodnich. Liczy oko³o 9 milionów cz³onków.

Pod koniec paŸdziernika w Libanie cz³onkowie miêdzynarodowej
komisji zajmuj¹cej siê dialogiem miêdzy Wspólnot¹ Anglikañsk¹ a Orientalnymi Koœcio³ami Prawos³awnymi (AOOIC) wydali dokument „Pochodzenie i
dzie³o Ducha Œwiêtego”, w którym zaprezentowali wspólne stanowisko nt. Filioque, jednej z kluczowych kwestii dogmatycznych, które podzieli³y chrzeœcijañski Wschód i Zachód. Wspólny dokument stwierdza, ¿e anglikanie powinni
unikaæ dodatku Filioque podczas celebracji liturgicznych i poprzestawaæ na
pierwotnej wersji Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania Wiary: „Wierzê w Ducha Œwiêtego, Pana i O¿ywiciela, który od Ojca pochodzi.” Tegoroczne spotkanie Komisji odby³o siê w smutnych okolicznoœciach zwi¹zanych z
niedawn¹ œmierci¹ metropolity Bishoy’a, który by³ wspó³przewodnicz¹cym
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Komisji z ramienia orientalnych Koœcio³ów prawos³awnych (przedchalcedoñskich). Hierarcha by³ jednym z sygnatariuszy opublikowanego w³aœnie dokumentu. Wydanie zosta³o poœwiêcone pamiêci zmar³ego ekumenisty jako „mnichowi, biskupowi, teologowi, obroñcy prawos³awnej wiary i jednoœci Koœcio³a.” Komisja pracowa³a nad kolejnym zagadnieniem teologicznym –
autorytetem w Koœciele, dyskutuj¹c o synodach i soborach na ró¿nych p³aszczyznach ¿ycia eklezjalnego. Prace nad tym zagadnieniem maj¹ siê zakoñczyæ
w 2019 roku. Sporo uwagi i wspólnych modlitw poœwiêcono przeœladowanym
chrzeœcijanom na Bliskim Wschodzie, w tym m.in. wci¹¿ nieodnalezionym i
uprowadzonym przez islamskich terrorystów hierarchom: metropolicie Grzegorzowi z Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego oraz metropolicie Boulos Yazigi
z Greckiego Koœcio³a Prawos³awnego Patriarchatu Antiocheñskiego. Cz³onków
Komisji przyj¹³ Ignacy Efrem II z Syryjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarcha Antiochii i Ca³ego Wschodu, a tak¿e Aram I, katolikos Wielkiego
Domu Cylicyjskiego.
Chrzeœcijanin nie mo¿e byæ antysemit¹ – przypomnia³ papie¿
Franciszek w przemówieniu do delegacji rabinów ze Œwiatowego Kongresu
¯ydów Górskich. Przedstawiciele tej licz¹cej ok. 20-25 tys. grupy etnolingwistycznej, ¿yj¹cej g³ównie na Kaukazie, po raz pierwszy w historii przybyli z
wizyt¹ do Watykanu. Przypominaj¹c sw¹ modlitwê przy pomniku ofiar Szoah
w Wilnie, papie¿ podkreœli³, ¿e „wspominanie Holokaustu jest konieczne, bo
z przesz³oœci pozostaje ¿ywa pamiêæ”, bez której „nie bêdzie przysz³oœci,
gdy¿ jeœli nie wyci¹gniemy nauki z najczarniejszych kart historii, aby nie
popadaæ w te same b³êdy, godnoœæ cz³owieka pozostanie martw¹ liter¹”. Papie¿ przywo³a³ 75. rocznicê likwidacji getta rzymskiego (16 paŸdziernika) i
80. rocznicê tzw. nocy kryszta³owej w Niemczech (9 listopada), kiedy
„zniszczono wiele ¿ydowskich miejsc kultu, tak¿e z intencj¹ wyrwania tego,
co w sercach ludzi i narodu jest absolutnie nietykalne: obecnoœci Stwórcy”. –
Kiedy chciano zast¹piæ dobrego Boga idolatri¹ w³adzy i ideologi¹ nienawiœci,
doprowadzono do szaleñstwa eksterminacji Jego stworzeñ. Wolnoœæ religijna
jest wiêc najwy¿szym dobrem, które trzeba chroniæ, podstawowym prawem
cz³owieka, murem obronnym przeciwko totalitarnym roszczeniom – t³umaczy³ Franciszek. Przyzna³, ¿e dziœ nadal obecne s¹ postawy antysemickie. –
„Jak ju¿ wiele razy przypomina³em, chrzeœcijanin nie mo¿e byæ antysemit¹.
Nasze korzenie s¹ wspólne. By³oby to [zatem] sprzecznoœci¹ miêdzy wiar¹ i
¿yciem. Przeciwnie, jesteœmy zaproszeni do wspólnej pracy nad tym, aby
wygnaæ antysemityzm ze spo³ecznoœci ludzkiej” – wskaza³ papie¿. Jego zdaniem przyjaŸñ miêdzy ¯ydami i katolikami, oparta na braterstwie, wynikaj¹cym z historii zbawienia, ukonkretnia siê we wzajemnym szacunku. PrzyjaŸñ
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ta jest impulsem i napêdem dialogu, który w dzisiejszych czasach musi mieæ
charakter miêdzyreligijny, dla dobra ludzkoœci. Franciszek jest przekonany,
¿e harmonia miêdzyreligijna zaczyna siê od dobrych relacji osobistych miêdzy zwierzchnikami religijnymi. Prowadzenie dialogu z innymi i modlenie siê
za nich stanowi¹ sposoby na to, „aby zamieniæ w³ócznie na sierpy (por. Iz
2,4), aby wzbudziæ mi³oœæ tam, gdzie panuje nienawiœæ i przebaczenie tam,
gdzie istnieje wina, aby niestrudzenie siê b³agaæ o pokój i pod¹¿aæ jego drogami”. Dzisiaj niepotrzebne s¹ „gwa³towne i nag³e rozwi¹zania”, ale jest
„najwy¿sza pora na podjêcie cierpliwych procesów pojednania”.
– To jest podstawowe zadanie, do którego jesteœmy wezwani – podkreœli³ papie¿ Franciszek.

Zwiastowanie Dobrej Nowiny ubogim – to temat zakoñczonego
w Chile trzeciego spotkania w ramach miêdzynarodowego dialogu luterañsko-zielonoœwi¹tkowego. W 2016 roku Œwiatowa Federacja Luterañska i
czêœæ Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych zdecydowa³y siê na rozpoczêcie rozmów ekumenicznych zaplanowanych na piêæ lat. Prace przygotowawcze
trwa³y a¿ szeœæ lat – od 2004 do 2010 roku. W obecnej fazie celem dialogu
nie jest formu³owanie porozumieñ o charakterze dogmatycznym, a o wiele
bardziej poznawanie siê. Zielonoœwi¹tkowcy i luteranie spotykaj¹ siê w ró¿nych czêœciach œwiata. Obydwie wspólnoty zmagaj¹ siê z podobnymi wyzwaniami. Podczas spotkania ks. dr Richard Waldrop wyg³osi³ referat nt. ubogich z perspektywy zielonoœwi¹tkowej, zarysowuj¹c kluczow¹ rolê ubogich
dla historii i rozwoju pentekostalizmu. Z kolei ks. dr Walter Altmann – luterañski teolog z Brazylii – zaprezentowa³ rozumienie ubóstwa w teologii Marcina Lutra, koncentruj¹c siê na perspektywie krzy¿a Jezusa Chrystusa.
Uczestnicy spotkania odbyli rozmowy z biskupami dwóch Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL – Luterañskiego Koœcio³a w Chile oraz Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a w Chile – oraz przedstawicielami ró¿nych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych. Odby³y siê wspólne nabo¿eñstwa. Kolejne spotkanie zaplanowano na 2019 roku w Afryce, a w 2020 roku w Ameryce Pó³nocnej, gdzie
zostanie przygotowany dokument koñcowy obecnej fazy dialogu. Kontakty
zielonoœwi¹tkowo-luterañskie s¹ trudne szczególnie w miejscach, gdzie obserwuje siê du¿¹ ekspansjê pentekostalizmu. Koœcio³y i ruchy zielonoœwi¹tkowe sukcesywnie rekrutuj¹ nowych cz³onków z Koœcio³a rzymskokatolickiego i historycznych Koœcio³ów reformacyjnych jak np. w Brazylii. Dialog luterañsko-zielonoœwi¹tkowy jest jednym z najm³odszych dialogów teologicznych
prowadzonych na p³aszczyŸnie globalnej. Wynika to miêdzy innymi z problemów reprezentacji Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, ale te¿ z czêsto niechêtnego stanowiska niektórych Koœcio³ów do ruchu ekumenicznego w ogóle.
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W dniach 1-8 listopada w Uppsali (Szwecja) obradowa³ Komitet
Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów Europie (szerzej informujemy o tym
wydarzeniu w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Benedykt XVI broni siê przed zarzutem, jakoby opowiada³ siê za
prowadzeniem dzia³alnoœci misyjnej wœród ¯ydów. „Takie stwierdzenie jest
po prostu fa³szywe” – napisa³ papie¿ senior w miesiêczniku „Herder Korrespondenz”. Na ³amach tego czasopisma zarzut prowadzenia dzia³alnoœci misyjnej wœród ¯ydów i uprawiania antyjudaizmu postawi³ papie¿owi seniorowi
niemiecki dogmatyk prof. Michael Böhnke z Wuppertalu. Prof. Böhnke komentowa³ wówczas traktat Benedykta XVI pt. „De Judaeis”, opublikowany
rok temu w dwumiesiêczniku „Communio”, po którym nie milk³y g³osy krytykuj¹ce Benedykta XVI. Teraz g³os zabra³ sam papie¿ senior, broni¹c siê zdecydowanie przed stawianymi mu zarzutami. W tekœcie zatytu³owanym
„Sprostowanie: Nie misja, a dialog” pisze on, ¿e zarzuty prof. Böhnkego to
„groteskowy nonsens i nie maj¹ nic wspólnego z tym, o czym mówi³em. Dlatego odpieram jego artyku³ jako w najwy¿szym stopniu nieprawdziw¹ insynuacjê“. Benedykt XVI pisze, ¿e „judaizm i chrzeœcijañstwo oznaczaj¹ dwa
sposoby wyk³adni Pisma. Obietnice dane Izraelowi s¹ dla chrzeœcijan nadziej¹ Koœcio³a. Kto siê tego trzyma, bynajmniej nie kwestionuje podstaw
dialogu judeo – chrzeœcijañskiego”.

W dniach 29 listopada – 4 grudnia w Akrze (Ghana) odby³a siê 5.
sesja dialogu pomiêdzy przedstawicielami Koœcio³ów ewangelicko-reformowanych i prezbiteriañskich zrzeszonych w Œwiatowej Wspólnocie Koœcio³ów Reformowanych (ŒWKR) a reprezentantami Koœcio³ów tradycji pentekostalnej
(zielonoœwi¹tkowej). Tematem spotkania by³y s³owa: „S³u¿ba wobec potrzeb
œwiata: Misja i eschatologia”. Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê modlitw¹ i uwielbieniem prowadzonym zarówno przez duchownych reformowanych, jak i zielonoœwi¹tkowych. W biblijnych rozwa¿aniach podkreœlano jednoœæ i wspólnotê,
która ³¹czy chrzeœcijan, pomimo ró¿nic doktrynalnych. G³ównymi prelegentami
byli: Karla Ann Koll z Koœcio³a Prezbiteriañskiego Stanów Zjednoczonych
oraz dr Van Johnson ze Zborów Zielonoœwi¹tkowych Kanady. Mówcy zaprezentowali stanowiska ewangelicko-reformowane i zielonoœwi¹tkowe dotycz¹ce
poszczególnych zagadnieñ dogmatycznych. Koll podkreœli³a, ¿e zarówno w
teologii reformowanej, jak i pentekostalnej kluczowym elementem zwiastowania jest antycypacja powtórnego przyjœcia Zbawiciela, co prowadzi Koœció³ w
jego dzia³aniach misyjnych. Prelegentka stwierdzi³a tak¿e, i¿ ze wzglêdu na
naukê Jana Kalwina o Bo¿ej suwerennoœci i wiarê w Bo¿y plan zbawienia ca³ego stworzenia, chrzeœcijanie reformowani w mniejszym stopniu przywi¹zyKRONIKA
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wali wagê do wydarzeñ maj¹cych towarzyszyæ drugiemu przyjœciu Chrystusa,
a raczej skupiali siê na s³u¿bie Koœcio³a poprzedzaj¹cej Jego powrót. Johnson
podkreœli³, i¿ w przesz³oœci Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe skupia³y siê na misji,
rozumianej jako ewangelizacja, natomiast wspó³czeœnie pojêcie to zyska³o
nowe formy, obejmuj¹ce równie¿ troskê o stworzenie, rozumian¹ jako znak
przybli¿aj¹cego siê Królestwa Bo¿ego. Podczas sesji mia³o miejsce równie¿
oficjalne spotkanie uczestników z przedstawicielami Trinity Theological Seminary – ekumenicznego seminarium teologicznego w Ghanie oraz ze zwierzchnictwem Koœcio³a Prezbiteriañskiego Ghany i Ewangelicko-Prezbiteriañskiego
Koœcio³a Ghany.

Przebywaj¹ca w Stambule z okazji œwiêta œw. Andrzeja Aposto³a
(30 listopada) wysokiej rang¹ delegacja Stolicy Apostolskiej, na której czele
sta³ kardyna³ Kurt Koch, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady do spraw Jednoœci
Chrzeœcijan, spotka³a siê z patriarch¹ ekumenicznym Konstantynopola Bart³omiejem I. Wed³ug doniesieñ rozmowy mia³y dotyczyæ ostatnich napiêæ
miêdzy Konstantynopolem a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym
(RKP) z powodu procesu nadania autokefalii Koœcio³owi prawos³awnemu na
Ukrainie. Papie¿ Franciszek w tradycyjnym orêdziu przes³anym do patriarchy
Konstantynopola Bart³omieja z okazji œwiêta patrona Patriarchatu zapewni³
patriarchê o swych uczuciach „g³êbokiej mi³oœci” oraz o modlitwie za niego
i za ca³y Koœció³ „powierzony jego trosce duszpasterskiej”. Papie¿ zwróci³
uwagê na tradycjê apostolsk¹, której „nasze Koœcio³y strzeg³y z wielk¹ trosk¹
wraz z nauczaniem pierwszych soborów powszechnych i ojców Koœcio³a,
mimo ró¿nic, które rozwija³y siê w miejscowych tradycjach i sformu³owaniach teologicznych i które wymagaj¹ bardziej pog³êbionego zrozumienia i
wyjaœnienia”. Jednoczeœnie oba Koœcio³y w poczuciu odpowiedzialnoœci za
œwiat mia³y œwiadomoœæ powo³ania, zobowi¹zuj¹cego ka¿d¹ osobê
ochrzczon¹ do g³oszenia Ewangelii wszystkim mê¿czyznom i kobietom.
„Z tego powodu mo¿emy dzisiaj razem pracowaæ w poszukiwaniu pokoju
wœród ludzi, na rzecz zniesienia wszelkich form zniewolenia, w imiê poszanowania i godnoœci ka¿dej istoty ludzkiej oraz troski o dzie³o stworzenia” –
napisa³ papie¿. Kardyna³owi K. Kochowi jako oficjalnemu wys³annikowi
Franciszka towarzyszyli w tym roku bp Brian Farrell – sekretarz Papieskiej
Rady do spraw Jednoœci Chrzeœcijan i pra³at Andrea Palmieri – jej podsekretarz, a na miejscu do³¹czy³ do nich nuncjusz apostolski w Turcji abp Paul F.
Russell. Delegacja watykañska wziê³a udzia³ w uroczystej liturgii pod przewodnictwem patriarchy Bart³omieja w katedrze œw. Jerzego, po czym spotka³a siê z nim i rozmawia³a z synodaln¹ komisj¹ ds. stosunków z Koœcio³em
katolickim.
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Mimo turbulencji w ³onie prawos³awia dialog Koœcio³a katolickiego z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym nie mo¿e zostaæ zamro¿ony. Podkreœli³ to w rozmowie prasowej kard. Kurt Koch. „Nasze dwustronne rozmowy i kontakty z Moskw¹ trwaj¹ oczywiœcie nadal”, powiedzia³ przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Konflikt rozgorza³ wokó³ utworzenia
samodzielnego (autokefalicznego) Koœcio³a prawos³awnego na Ukrainie. Wyrazi³ na to zgodê patriarcha ekumeniczny Bart³omiej. „Watykan pozostaje w tej
sprawie neutralny, nie zajmuje ¿adnego stanowiska”, podkreœli³ kard. Koch.
Doda³, ¿e utrzymuje kontakty z wszystkimi stronami konfliktu. Jednoczeœnie
przyzna³, ¿e sytuacja jest oczywiœcie trudna, „gdy¿ zosta³a zerwana przez
Moskwê wspólnota eucharystyczna miêdzy Moskw¹ i Konstantynopolem”.
Kardyna³ Koch nawi¹za³ te¿ do stanowisk Koœcio³ów chrzeœcijañskich w debacie etycznej. „Podstawowym problemem ekumenizmu” jest fakt, ¿e w tej sferze istniej¹ „pewne ró¿nice”, powiedzia³ szwajcarski purpurat. Jak przypomnia³, w latach 70. i 80. XX wieku myœl¹ przewodni¹ w ekumenizmie by³o:
„wiara dzieli, dzia³anie jednoczy”, dziœ natomiast „w zasadzie powinniœmy
mówiæ na odwrót”. Mo¿emy wyjaœniaæ wiele kwestii dotycz¹cych wiary, ale
s¹ problemy w sferze etycznej, zw³aszcza dotycz¹ce bioetyki, mówi³ watykañski „minister ds. ekumenizmu”. Pytany o szanse na przysz³oœæ zbli¿enia miêdzy Koœcio³em katolickim i ewangelickim, które ostatecznie mog³oby umo¿liwiæ wzajemn¹ komuniê i wspólnotê sto³u eucharystycznego, kard. Koch odpowiedzia³, ¿e zadecyduje o tym kwestia pojmowania urzêdu koœcielnego.

W dniach od 14 do 16 grudnia œwiêtowano w Pradze 100-lecie istnienia Ewangelickiego Koœcio³a Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej
(EKC). Koœcielny jubileusz pokrywa³ siê z setn¹ rocznic¹ powstania Czechos³owacji. Polskie Koœcio³y ewangelickie w trakcie obchodów reprezentowali
Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Jerzy Samiec oraz kierownik kancelarii Biskupa Koœcio³a Anna Wrzesiñska, Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Marek Izdebski oraz Filip Lipiñski – teolog
ewangelicki, doktorant na Uniwersytecie w Lipsku. W Pa³acu Wallensteina –
siedzibie Senatu Republiki Czeskiej – odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
poœwiêcona zagadnieniu historii Koœcio³ów ewangelickich w Europie w roku
1918. Referat inauguracyjny wyg³osi³ praski profesor teologii Peter Morée. W
swoim wyst¹pieniu podkreœla³ problemy towarzysz¹ce powstaniu Pañstwa
Czechos³owackiego po I wojnie œwiatowej oraz z³o¿onoœæ struktury etnicznej i
wyznaniowej kraju. W serii referatów trzech prelegentów zaprezentowa³o sytuacjê Koœcio³ów ewangelickich w Austrii, Czechach i Polsce w roku 1918: Karl
Schwarz – profesor prawa wyznaniowego na Uniwersytecie Wiedeñskim, Petr
Hlavaèek – czeski historyk, wyk³adowca na Uniwersytecie Karola w Pradze
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oraz Filip Lipiñski. Po seriach prelekcji rozpocz¹³ siê panel dyskusyjny. Wieczorem tego samego dnia uczestnicy konferencji udali siê do koœcio³a Zbawiciela w Pradze, gdzie uczestniczyli w wieczornym nabo¿eñstwie oraz koncercie muzyki klasycznej. W obchodach uczestniczyli równie¿ goœcie ekumeniczny z wielu Koœcio³ów, a tak¿e sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów
ks. dr Olav Fykse Tveit.

Rz¹d Czarnogóry bêdzie d¹¿y³ do utworzenia, a w³aœciwie przywrócenia samodzielnego Koœcio³a prawos³awnego, niezale¿nego od Patriarchatu Serbskiego. Oznajmi³ o tym prezydent tego kraju ba³kañskiego Milo Ðukanoviæ. W obszernej rozmowie, poœwiêconej ró¿nym bie¿¹cym sprawom swego
pañstwa jego szef m.in. zwróci³ uwagê na fakt, ¿e “Serbski Koœció³ Prawos³awny bardzo uporczywie podwa¿a niepodleg³oœæ Czarnogóry” i doda³, ¿e w
tej sytuacji w³adze “bêd¹ domagaæ siê przywrócenia autokefalicznego Czarnogórskiego Koœcio³a Prawos³awnego”. Warto dodaæ, ¿e na terenie by³ej Jugos³awii istniej¹ ³¹cznie trzy niezale¿ne od siebie jurysdykcje prawos³awne: kanoniczny Patriarchat Serbski, obejmuj¹cy swym zasiêgiem wiernych nie tylko
Serbii, ale tak¿e Chorwacji, S³owenii, Kosowa, Boœni i Hercegowiny oraz
wiêkszoœæ Czarnogóry, a tak¿e dwa Koœcio³y niekanoniczne: wspomniany
Czarnogórski i Macedoñski, który sw¹ autokefaliê og³osi³ ju¿ w 1967, ale do
dzisiaj nie uzna³ jej œwiat prawos³awny.

Z kraju

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczy³ na Cmentarzu Powstañców Warszawy modlitwie w intencji poleg³ych ¿o³nierzy i ofiar cywilnych powstania. Wraz z duchownymi Koœcio³ów chrzeœcijañskich abp. Jerzym
Pañkowskim, ordynariuszem prawos³awnego ordynariatu WP i ks. mjr. Tadeuszem Jelinkiem, kapelanem ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w
modlitwach wzi¹³ udzia³ tak¿e Oriel Zaretsky, rabin gminy wyznaniowej
¿ydowskiej w Warszawie. Modlitwa pod pomnikiem jest sta³ym punktem obchodów rocznicowych w stolicy. Na cmentarzu Powstañców Warszawy znajduje siê niewiele pojedynczych grobów. Ludzkie szcz¹tki pogrzebano w 177
zbiorowych mogi³ach oraz w kurhanie, nad którym wzniesiony zosta³ pomnik
„Polegli Niepokonani” autorstwa Gustawa Zem³y. Oblicza siê, ¿e na cmentarzu zgromadzonych jest ok. 12 ton prochów i na tej podstawie szacuje siê, ¿e
spoczywa tu nawet 100 tys. osób.
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Drzewo symbolizuj¹ce przyjaŸñ polsko-niemieck¹ zasadzili
wspólnie przedstawiciele Ambasady Niemiec w Warszawie, która zainicjowa³a projekt Ogrodów, Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Koœcio³a Ewangelickiego Hesji i Nassau, Koœcio³a Ewangelickiego Westfalii
oraz Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), która wspiera przedsiêwziêcie finansowo. Uroczystoœæ posadzenia drzewa przyjaŸni polsko-niemieckiej odby³a siê 7 sierpnia przy Alei Emila Wedla, na ty³ach fabryki rodziny Wedlów, którzy przybyli do Warszawy z Berlina w 1845 r. i szybko
zaaklimatyzowali siê w Polsce. Byli równie¿ zaanga¿owanymi cz³onkami
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie, z któr¹ byli
zwi¹zani a¿ do wygaœniêcia polskiej linii Wedlów po II wojnie œwiatowej.
Zebranych goœci – Polaków i Niemców – powita³ Fried Nielsen, kierownik
Wydzia³u Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie, a zarazem pomys³odawca projektu Ogrodów Polsko-Niemieckich, a tak¿e Cornelius Ochmann,
dyrektor FWPN. W imieniu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego przemówi³
Biskup Koœcio³a ks. Jerzy Samiec. S³owa refleksji przekazali równie¿ przedstawiciele siostrzanych Koœcio³ów ewangelickich z Niemiec. Po przemówieniach Biskup Koœcio³a zaprosi³ oficjalnych goœci oraz dzieci, a nastêpnie
wszystkich obecnych do wspólnego posadzenia drzewa. Na nowym drzewie
umieszczona zosta³a opaska z napisem: Pokój, pojednanie, sprawiedliwoœæ i
ochrona stworzenia. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej
Polskiej, Koœció³ Ewangelicki w Hesji i Nassau, Koœció³ Ewangelicki w
Westfalii. Warszawa, 7 sierpnia 2018. „Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie s¹ trzecim na œwiecie, ³¹cz¹cym narody projektem ogrodu przyjaŸni
realizowanym z udzia³em Niemiec po Niemiecko-Francuskim Ogrodzie w
Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykañskim Ogrodzie PrzyjaŸni w
Waszyngtonie (1983).

W roku 2018 przypada 70. rocznica powstania Œwiatowej Rady
Koœcio³ów (ŒRK). Na tê okolicznoœæ Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec skierowa³ list do duchownych, w którym prosi³ o modlitewne wspomnienie ŒRK podczas nabo¿eñstw w niedzielê 26 sierpnia. W liœcie Biskup
Koœcio³a przypomnia³ o powstaniu ŒRK i obecnoœci w tym procesie tak¿e
Koœcio³a luterañskiego w Polsce: Podkreœli³ równie¿ wsparcie, jakie chrzeœcijanie z Europy Œrodkowo-Wschodniej otrzymali od ŒRK: „W trudnych powojennych czasach, a tak¿e w okresie powa¿nych trudnoœci ekonomicznospo³ecznych ŒRK nie by³a obojêtna na los chrzeœcijan w Europie ŒrodkowoWschodniej. Do parafii naszego Koœcio³a dociera³a za poœrednictwem ŒRK
konkretna pomoc. Co nie mniej istotne, nie ustawa³y modlitwy chrzeœcijan na
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ca³ym œwiecie za podzielon¹ Europê, w tym i Polskê”. Prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej przywo³a³ tak¿e list gratulacyjny, jaki skierowa³ z okazji
jubileuszu 70-lecia ŒRK do ks. dr. Olava Fykse Tveita, sekretarza generalnego ŒRK.

W dniach 20-25 sierpnia w oœrodku rekolekcyjnym Ksiê¿y Pallotynów w Otwocku odby³o siê Ekumeniczne Spotkanie Wspólnot Christophorus. Przyjecha³o oko³o 30 osób z Niemiec, Anglii, Austrii, Bia³orusi, Litwy i
Polski. Pod has³em: „B³ogos³awieni mi³osierni” (Mt 5,7) – mi³osierdzie rozpatrywano w wielorakich ods³onach. Konferencja mia³a charakter rekolekcyjny; prócz pracy z Bibli¹, codziennych nabo¿eñstw z Komuni¹ Œwiêt¹, wyk³ady wyg³osili: ks. Daniel – benedyktyn z Lubinia – na temat: „Mi³osierdzie
darowane przez Boga”; Siostra Kathrin Susanne – z ewangelickiej Wspólnoty
Schwanberg – na temat: „Jak w naszych wspólnotach ¿yjemy mi³osierdziem”; ks. S³awomir Paw³owski – pallotyn, dr habilitowany, pracownik naukowy KUL i dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL – na temat: „Otwarcie
siê na drugiego cz³owieka jako droga prze¿ywania mi³osierdzia”. Dwa wieczory okreœli³y dwa nadzwyczajne spotkania: jedno z redaktorem naczelnym
„Wiêzi”, chrzeœcijañskim wspó³przewodnicz¹cym Polskiej Rady Chrzeœcijan
i ¯ydów, Zbigniewem Nosowskim; drugie – z dyrektorem Polskiej Rady Ekumenicznej w RP, ks. dr Grzegorzem Giemz¹. Zwiedzenie kirkutu w Anielinie, pielgrzymi spacer w milczeniu przez okoliczny rezerwat przyrody
z przerwami na modlitwê – stanowi³o uzupe³nienie przekazanej wiedzy.
W ewangelickim koœciele Trójcy Œwiêtej, gdzie odby³a siê modlitwa po³udniowa, goœcie zostali zaznajomieni z histori¹ warszawskiej œwi¹tyni przez
jej proboszcza, ks. Piotra Gasia. Tego samego dnia popo³udniu prze¿ywali
b³ogos³awiony czas w Laskach, znanych z prowadzonego przez Siostry Franciszkanki Oœrodka dla Ociemnia³ych, i z tego, co nazywaj¹ swoj¹ kolebk¹,
bowiem w latach 70-tych w Laskach rozpoczê³y siê spotkania grupy Christophorus.

Z udzia³em zwierzchnika Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego abp. Œwiatos³awa Szewczuka, nuncjusza apostolskiego w Polsce abp.
Salvatore Pennacchio oraz blisko 50 biskupów greko- i rzymskokatolickich
odby³y siê w Przemyœlu obchody 325. rocznicy przyst¹pienia eparchii
(diecezji) przemyskiej do pe³nej jednoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹. – Modlimy
siê dziœ, ¿eby historia wspó³czesnej Polski i wspó³czesnej Ukrainy by³y
przed³u¿eniem historii zbawienia. Nie dajmy nikomu na nienawiœci budowaæ
przysz³oœci – mówi³ w homilii patriarcha Szewczuk. – Chcemy dzisiaj og³osiæ na ca³y œwiat, ¿e w Przemyœlu jest wielkie œwiêto. Przybyliœmy tutaj z
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ca³ego œwiata, ¿eby podziêkowaæ Bogu za to, ¿e narodzi³ siê w historii naszego Koœcio³a i naszego narodu. Chcemy podziêkowaæ Bogu za to, ¿e tak
bardzo nas kocha – mówi³ w homilii abp Œwiatos³aw Szewczuk. – Œwiêtujemy to œwiêto w kontekœcie zmartwychwstania tej metropolii i eparchii – powiedzia³. Abp Szewczuk nawi¹za³ tak¿e do faktu, ¿e i Polska i Ukraina œwiêtuj¹ w tym roku 100. rocznicê odnowienia niezale¿noœci swoich pañstw.
Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, przekazuj¹c pozdrowienia i ¿yczenia w imieniu papie¿a Franciszka, wyrazi³ ufnoœæ, ¿e „dzisiejsza uroczystoœæ bêdzie porozumieniem na dalsz¹ drogê jednoœci”.
List do uczestników uroczystoœci skierowa³ tak¿e przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Polski abp Stanis³aw G¹decki. W liturgii wziê³o
udzia³ 42 biskupów greckokatolickich z ca³ego œwiata kilku biskupów rzymskokatolickich z Polski, m.in. zastêpca przewodnicz¹cego KEP i metropolita
krakowski abp Marek Jêdraszewski oraz metropolita przemyski abp Adam
Szal. Obecny by³ te¿ jeden biskup Autokefalicznego Ukraiñskiego Koœcio³a
Prawos³awnego.

W dniach 19-24 wrzeœnia na zaproszenie prawos³awnego abp.
Sawy, metropolity warszawskiego i ca³ej Polski z oficjaln¹ wizyt¹ w Polsce
przeby³ do naszego kraju patriarcha aleksandryjski Teodor (Tawadros) II.
Podczas pobytu odwiedzi³ m.in. Warszawê, Bia³ystok, Górê Grabarkê oraz
Lublin. Teodor N. Horeftakis kanonicznie obj¹³ urz¹d patriarchy 24 paŸdziernika 2004 r. Jest nastêpc¹ Piotra VII, który zgin¹³ w wypadku helikoptera we
wrzeœniu 2004 r. w drodze z Aten na Œwiêt¹ Górê Atos. Patriarcha Teodor II
przyby³ do Polski wraz z metropolit¹ Nubii Saw¹ oraz archimandryt¹ Sylwestrem. Przed katedr¹ metropolitaln¹ œw. Marii Magdaleny odby³o siê powitanie patriarchy, na którego oczekiwa³ metropolita Sawa (Hrycuniak),
zwierzchnik PAKP, wraz z bp Paw³em (Tojukiem) oraz wiernymi. W cerkwi
zmówiono doksologiê, podczas której modlono siê w intencji obydwu Koœcio³ów lokalnych i ca³ego prawos³awia. Metropolita Sawa, który wrêczy³ aleksandryjskiemu goœciowi ikonê œw. Marii Magdaleny przypomnia³ duchowe i
teologiczne dziedzictwo Aleksandrii oraz kontakty miêdzy polsk¹ a aleksandryjsk¹ Cerkwi¹. Metropolita Sawa przypomnia³ tak¿e, ¿e jest to ju¿ druga
wizyta aleksandryjskiego patriarchy, gdy¿ w 2001 roku do Polski przyby³ poprzednik Teodora II, œp. Piotr VII. Kolejnym etapem wizyty by³ Lublin. Tam
w cerkwi katedralnej Przemienienia Pañskiego przewodniczy³ Boskiej Liturgii i modli³ siê z wraz z wiernymi, potem z³o¿y³ kwiaty pod mauzoleum na
Majdanku. Zwracaj¹c siê do pasterza diecezji lubelsko-che³mskiej, abp.
Abla, wyrazi³ wdziêcznoœæ za trud jego biskupiej pos³ugi. – Niech Ciê nie
boli widok nielicznych wiernych, mog¹ tacy byæ, jeœli ich wiara jest ¿arliwa
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i gorliwa. Œwi¹teczne uroczystoœci w Bielsku Podlaskim rozpoczê³y siê w
dzieñ wczeœniej ca³onocnym czuwaniem. Centralne uroczystoœci rozpoczê³y
siê o godzinie 9.30 od powitania dostojnych goœci. Po przeczytaniu œwi¹tecznej Ewangelii, Jego Eminencja metropolita Sawa oficjalnie powita³ delegacjê
Patriarchatu Aleksandryjskiego na czele z Wielce B³ogos³awionym patriarch¹
Teodorem, wyra¿aj¹c duchow¹ radoœæ wynikaj¹c¹ z wizyty tak dostojnych
goœci. Metropolita zaznaczy³, i¿ obecna wizyta jest kontynuacj¹ tych dobrych
kontaktów, posiada wymiar historyczny i s³u¿y wzmocnieniu jednoœci prawos³awia. Nastêpnie wrêczy³ patriarsze na pami¹tkê wizyty komplet panagii.
Jego Eminencja patriarcha Teodor wezwa³ „umi³owane dzieci polskiej Cerkwi”, aby zachowywa³y œwiêta wiarê prawos³awn¹, przekazywa³y j¹ potomnym, kocha³y ludzi i tym dawa³y wyraz wiary prawos³awnej. Na zakoñczenie
mowy przekaza³ metropolicie Sawie pami¹tkow¹ panagiê i komplet œwieczników biskupich oraz nagrodzi³ Jego Eminencjê Orderem Œw. Sawy Uœwiêconego. Po obiedzie, patriarcha Teodor wraz z osobami towarzysz¹cymi uda³
siê do Bia³egostoku, gdzie w drodze na uroczystoœci przeniesienia relikwii
œw. m³odzieñca Gabriela, odwiedzi³ i zapozna³ siê z ¿yciem ¿eñskiego monasteru w Zwierkach. W bia³ostockiej katedrze œw. Miko³aja sprawowana by³a
œw. Liturgia której przewodniczy³ patriarcha Teodor II. Po przeczytanej
ewangelicznej perykopie poœwiêconej mêczennikom ze s³owem do zebranych
w katedrze zwróci³ siê patriarcha: „Bracia moi, czczenie pamiêci mêczenników, jak ma to miejsce podczas dzisiejszej Œwiêtej Liturgii, w której uczestnicz¹ tak liczne rzesze, ku czci œwiêtego mêczennika dzieciêcia Gabriela,
przypomina nam o naszym obowi¹zku. Nie ulegajmy przyt³oczeniu i przera¿eniu jego ciê¿arem, lecz podejmijmy siê go, id¹c w œlad za ich przyk³adem
i w ten sposób godnie czcz¹c ich pamiêæ”.
Chrzeœcijañstwo polega na tym, ¿e troszczymy siê jeden o drugiego. Jest to wpisane w nasz¹ wiarê. Noszenie odblasków to w³aœnie dbanie o
siebie i innych – powiedzia³ dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz
Giemza podczas inauguracji drugiej edycji akcji „Œwieæ przyk³adem”. W jej
ramach Konferencja Episkopatu Polski, Polska Rada Ekumeniczna i Policja
razem zachêcaj¹ kierowców do bezpiecznej jazdy, a pieszych do noszenia odblasków i przekazywania ich bliskim. Akcja zosta³a zainaugurowana 20 wrzeœnia w warszawskiej siedzibie Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego.



Pod has³em „Europa ludzi wolnych. Inspiruj¹ca moc chrzeœcijañstwa” w dniach 21-23 wrzeœnia odbywa³ siê XI Zjazd GnieŸnieñski (szersza
relacja w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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W Klasztorze na Œwiêtym Krzy¿u dnia 28 wrzeœnia obradowa³a
Komisja ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Konferencj¹ Episkopatu Polski (Komunikat z posiedzenia zamieszczamy w dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).

Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie zainaugurowa³a 4 paŸdziernika nowy rok akademicki. Dla tej ekumenicznej uczelni jest to
rok wyj¹tkowy, bowiem po ponad szeœædziesiêciu latach istnienia dorobi³a siê
swojej w³asnej siedziby. Inauguracja zosta³a poprzedzona nabo¿eñstwem ekumenicznym, podczas którego poœwiêcono now¹ siedzibê uczelni. Kazanie wyg³osi³ bp prof. Marcin Hintz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Podkreœli³
ekumeniczny charakter ChAT. – „Jesteœmy œwiadomi ró¿nic pomiêdzy nami,
ale w ekumenicznej wiêzi nie s¹ one dla nas przeszkod¹, ale zadaniem” – powiedzia³. Rektor ChAT ks. prof. Bogus³aw Milerski zwraca³ w swym przemówieniu uwagê na to, ¿e nowa siedziba uczelni jest otwierana w roku stulecia
odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Przypomina³ wielonarodow¹, wielokulturow¹ i wieloreligijn¹ historiê II Rzeczpospolitej. Podkreœli³, ¿e to¿samoœæ
wspólnoty w ramach pañstwa powinna byæ budowana na wydarzeniach, które
³¹cz¹. – „ChAT zabroniona jest indoktrynacja, ale te¿ unikamy fa³szywej neutralnoœci. Proponujemy etykê komunikacji. Akademia by³a i jest promotork¹
pluralizmu” – mówi³ rektor uczelni. W³adze Akademii dokona³y immatrykulacji nowych studentów. Wyk³ad inauguracyjny na temat „Duch Œwiêty – piêkno i
nadzieja” wyg³osi³ zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego metropolita prof. Sawa. Po wyk³adzie hierarcha odznaczy³ rektora
ChAT ks. prof. Bogus³awa Milerskiego prawos³awnym orderem œw. Marii
Magdaleny. W uroczystoœci wziêli udzia³ zwierzchnicy i przedstawiciele Koœcio³ów zrzeszonych Polskiej Radzie Ekumenicznej z jej prezesem bp. Jerzym
Samcem, reprezentanci innych Koœcio³ów, rektorzy i prorektorzy warszawskich uczelni, wyk³adowcy i studenci ChAT, przedstawiciele innych uczelni
teologicznych, politycy, ekumeniœci i in. W Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej kszta³c¹ siê teologowie prawos³awni, protestanccy i starokatoliccy, a
tak¿e pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. W jej ramach dzia³aj¹ dwa wydzia³y: teologiczny i pedagogiczny. Akademia wspó³pracuje z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Zgodnie ze
statutem PRE, rektor ChAT mo¿e uczestniczyæ w obradach prezydium Rady z
g³osem doradczym.

W Katowicach od 6 do 9 paŸdziernika odbywa³o siê XII Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Wspó³pracy Ekologicznej Chrzeœcijan (European Christian Environmental Network – ECEN). Uczestnicy ZgromadzeKRONIKA
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nia dyskutowali m.in. o zmianach klimatu w kontekœcie etyki, teologii i roli
Koœcio³ów w tej sprawie. Zosta³y równie¿ poruszone kwestie realizacji porozumienia paryskiego i wyzwañ zwi¹zanych z konferencj¹ COP24 w Katowicach planowan¹ na pocz¹tek grudnia. ECEN jest europejsk¹ platform¹ wspó³pracy Koœcio³ów w zakresie ekologii. Zosta³a utworzona w 1998 r. w odpowiedzi na wezwanie Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego do
zwiêkszenia dzia³añ chrzeœcijan na rzecz zachowania stworzenia. Jej celem
jest wymiana informacji i doœwiadczeñ w kwestii ochrony œrodowiska naturalnego pomiêdzy ró¿nymi Koœcio³ami oraz zachêcanie do dawania wspólnego œwiadectwa troski o Bo¿e stworzenie. Blisko wspó³pracuje z Konferencj¹
Koœcio³ów Europejskich, a tak¿e ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów i Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy. Zgromadzenie Ogólne ECEN, które
obradowa³o pod has³em „Ku sprawiedliwoœci ekonomicznej i ekologicznej –
»Aby daæ wam przysz³oœæ i nadziejê« (Ksiêga Jeremiasza 29,11)”, chcia³o
zwróciæ uwagê na zwi¹zek zmian klimatu, zanieczyszczenia œrodowiska i
zaburzenia ekosystemu z dzia³alnoœci¹ ekonomiczn¹. Uczestnicy spotkania
zastanawiali siê nad tym, jak pogodziæ sprawiedliwoœæ ekologiczn¹ i ekonomiczn¹. Dyskutowali o zmianach klimatu w kontekœcie etyki, teologii i roli
Koœcio³ów w tym zakresie. W organizacji Zgromadzenia ECEN uczestniczy³a równie¿ Polska Rada Ekumeniczna, której Koœcio³y cz³onkowskie wraz z
Koœcio³em Rzymskokatolickim podpisa³y w 2013 r. wspólny „Apel Koœcio³ów w Polsce o ochronê stworzenia”, w którym nawo³uj¹ do umiaru w eksploatacji œrodowiska naturalnego oraz rezygnacji z nadmiaru produkcji i konsumpcji.

Dnia 9 paŸdziernika Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
zainaugurowa³ siódmy rok akademicki, lecz po raz pierwszy w nowej siedzibie Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej (ChAT), która stanie siê równie¿
nowym domem EUTW. Na uroczystoœæ – oprócz studentów EUTW i ChAT –
przybyli przedstawiciele kadry naukowej Akademii z rektorem ks. prof. Bogus³awem Milerskim na czele, a tak¿e przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów nale¿¹cych do Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), któr¹ reprezentowa³ jej prezes
bp Jerzy Samiec. Obecni byli równie¿ parlamentarzyœci, w tym pose³ Micha³
Szczerba, przewodnicz¹cy Parlamentarnej Komisji ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Prezes Zarz¹du EUTW Roman Michalak wyg³osi³ przemówienie,
w którym podkreœli³ znaczenie misji EUTW jako wa¿nego czynnika edukacyjnego wspó³kszta³tuj¹cego idee tolerancji i dialogu bez wzglêdu na wyznawany
œwiatopogl¹d. Wyk³ad inauguracyjny poœwiêcony wyzwaniom europejskim wyg³osi³ ks. prof. Bogus³aw Milerski. S³owa pozdrowienia w imieniu PRE przekaza³ bp Jerzy Samiec, dziêkuj¹c za ekumeniczn¹ misjê EUTW. Zwierzchnik
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polskich luteran zaznaczy³, ¿e EUTW jest wa¿nym animatorem spo³eczeñstwa
obywatelskiego, które nikogo nie wyklucza z jakichkolwiek powodów. Z kolei
pose³ Szczerba odniós³ siê do aktywnego udzia³u EUTW w ró¿nych wydarzeniach organizowanych z myœl¹ o UTW w Warszawie i poza ni¹, dziêkuj¹c za
intensywn¹ wspó³pracê. Do w³¹czenia siê w szerszy zakres dzia³añ zachêca³a
równie¿ Joanna Fabisiak, pos³anka na Sejm RP. Zgodnie z uchwa³¹ Zarz¹du
EUTW wrêczono równie¿ dyplomy honorowych cz³onków EUTW – za zas³ugi
dla uczelni wyró¿nieni zostali prezbiter Konstanty Wiazowski oraz in¿. Bohdan
Sabela. Laudacjê wyg³osili odpowiednio prof. Karol Karski oraz ks. dr W³odzimierz Nast. Podczas uroczystoœci œpiewa³ Chór EUTW pod dyr. Karoliny Trusiewicz, a tak¿e soliœci –Dariusz Górski oraz Bogdan KuŸmiuk. Po inauguracji
odby³a siê tradycyjna agapa.
W kaplicy warszawskiego zboru ewangelicko-metodystycznego
odby³a siê 27 paŸdziernika Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet.
Konferencja zgromadzi³a oko³o 30 uczestniczek. Za organizacjê spotkania
odpowiada³y dwa gremia: Komitet Krajowy Œwiatowego Dnia Modlitwy oraz
Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Tegoroczn¹ Konferencjê rozpoczêto krótkim rozwa¿aniem, które poprowadzi³a diakon Ma³gorzata Gaœ z
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Nastêpnie wys³uchano wyk³adu pt.
„Czym jest zdrowie psychiczne, jak o nie dbaæ?”, który wyg³osi³a dr Lidia
Zab³ocka-¯ytka, psycholo¿ka kliniczna, psychoterapeutka. W swoim wyk³adzie mówi³a, jakie czynniki wp³ywaj¹ na zdrowie psychiczne, jak nale¿y o
nie dbaæ, jak rozpoznawaæ niepokoj¹ce objawy, a tak¿e kiedy i gdzie nale¿y
zwracaæ siê o pomoc. Po wyk³adzie wywi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja.
W drugiej czêœci konferencji uczestniczki zapozna³y siê z liturgi¹ przygotowan¹ przez chrzeœcijanki ze S³owenii na Œwiatowy Dzieñ Modlitwy 2019.
Iga Zalisz z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego przybli¿y³a uczestniczkom konferencji S³oweniê – jedno z najm³odszych pañstw Europy.
Nastêpnie odby³y siê warsztaty. Ma³gorzata Platajs z Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego prowadzi³a warsztaty zwi¹zane z liturgi¹ przygotowan¹ przez
S³owenki, a Ewa i El¿bieta Pawlas (równie¿ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego) warsztaty muzyczne, zapoznaj¹c uczestniczki spotkania
z proponowanymi pieœniami. Spotkanie zakoñczono nabo¿eñstwem, podczas
którego wykorzystano tekst liturgii i pieœni przygotowane przez chrzeœcijanki
ze S³owenii.



Dnia 10 listopada zorganizowano w Warszawie Ekumeniczne Obchody Stulecia Niepodleg³oœci (szerzej informujemy o tym wydarzeniu w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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11 listopada w koœciele ewangelicko-augsburskim w £odzi odby³
siê Ekumeniczny Wieczór Uwielbienia z udzia³em zespo³u Exodus15. Spotkanie modlitewne po³¹czono z wrêczeniem tegorocznej nagrody Serce £odzi dla
osób zas³u¿onych w walce o niepodleg³¹ Polskê i dla dialogu ekumenicznego. Z
okazji 100-lecia odzyskania Niepodleg³oœci kapitu³a przyzna³a poœmiertne wyró¿nienie trzem osobom wywodz¹cym siê z tradycji rzymskokatolickiej, ewangelickiej i ¿ydowskiej. Wyró¿niono bp. Wincentego Tymienieckiego, pierwszego biskupa erygowanej w 1920 roku rzymskokatolickiej diecezji ³ódzkiej, ks.
Rudolfa Gundlacha, proboszcza parafii ewangelickiej Œwiêtej Trójcy w £odzi i
spo³ecznika, oraz kpt. Filipa Œmi³owskiego wyznania moj¿eszowego, który poleg³ w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Nagrody odebrali duchowni reprezentuj¹cy wspólnoty, do których nale¿eli wyró¿nieni. W Ekumenicznym Wieczorze Uwielbienia uczestniczyli wierni, w tym szczególnie m³odzie¿, z ró¿nych Koœcio³ów. Obecna by³a równie¿ prezydent £odzi Hanna Zdanowska.

Z inicjatywy Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja” w auli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Bia³ej Podlaskiej odby³a siê 16 listopada
uroczystoœæ wrêczenia Medalu „Zas³u¿ony dla Tolerancji”. Laureatami zostali:
duchowny prawos³awny ksi¹dz mitrat Wincenty Pugacewicz „za wieloletni¹
s³u¿bê i ¿yczliwoœæ dla ludzi , bez wzglêdu na wyznanie i przynale¿noœæ polityczn¹” oraz dr Riad Haidar, Syryjczyk mieszkaj¹cy od wielu lat w Polsce,
ordynator Oddzia³u Neonatologii w Bia³ej Podlaskiej, „za troskliwe i bezinteresowne niesienie pomocy w ratowaniu ¿ycia noworodków oraz spo³eczn¹ pracê
na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy”.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci w koœciele ewangelicko-augsburskim w Wêgrowie odby³o siê 18 listopada ekumeniczne nabo¿eñstwo dziêkczynne. Nabo¿eñstwo zgromadzi³o duchownych i
wiernych wielu Koœcio³ów: Rzymskokatolickiego, Prawos³awnego, Starokatolickiego Mariawitów, Katolickiego Mariawitów, Ewangelicko-Augsburskiego,
Chrzeœcijan Baptystów, Zielonoœwi¹tkowców, Adwentystów Dnia Siódmego.
Obecny by³ te¿ rabin Pawe³ Tarnopolski z ¯ydowskiej Mesjanistycznej Wspólnoty Shalom w Warszawie oraz burmistrz Wêgrowa Pawe³ Marchela z przedstawicielami administracji pañstwowej i zaproszonymi goœæmi. W trakcie liturgii œpiewa³ chór z mariawickiej Parafii Przemienienia Pañskiego w ¯arnówce.
Nabo¿eñstwo by³o transmitowane przez Telewizjê Polsk¹ oraz lokaln¹ telewizjê Podlasianka z Wêgrowa.

100-lecie niepodleg³oœci Polski to okazja by przyjrzeæ siê tym,
którzy przys³u¿yli siê odbudowie odrodzonej Rzeczpospolitej. Na niwie Ko
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œcio³ów ewangelickich tak¹ postaci¹ by³ niew¹tpliwie bp Juliusz Bursche,
generalny superintendent, a póŸniej Biskup Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Okazj¹ do naukowego przyjrzenia siê postaci bp. Juliusza
Burschego sta³a siê konferencja „Biskup Juliusz Bursche w 100-lecie niepodleg³ej Rzeczpospolitej” zorganizowana 23 listopada przez Chrzeœcijañsk¹
Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski oraz
Parafiê Ewangelicko-Augsbursk¹ Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Konferencja
wpisa³a siê w dwudniowe obchody poœwiêcone postaci bp. Juliusza Burschego w dniach 23-24 listopada w Warszawie, w ramach których zaplanowano
tak¿e nabo¿eñstwo pamiêci bp. Juliusza Burschego, które odby³o siê 24 listopada w koœciele ewangelicko-augsburskim Œwiêtej Trójcy, po którym odby³a
siê uroczystoœæ po³¹czona ze z³o¿eniem ziemi z miejsca pochówku urny bp.
Burschego (cmentarz komunalny przy Humboldtstrasse w Berlinie Reinickendorf) w jego symbolicznym grobie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. M³ynarskiej w Warszawie. Konferencja zgromadzi³a przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych,
œrodowiska naukowego, organizacji pozarz¹dowych oraz cz³onków rodziny
bp. Juliusza Bursche. W konferencji wziêli te¿ udzia³ goœcie z Niemiec zaanga¿owani w badania nad postaci¹ bp. Juliusza Burschego oraz jej upamiêtnienie, a tak¿e przedstawiciele Ewangelickiego Koœcio³a Berlina Brandenburgii
i Œl¹skich Dolnych £u¿yc. Konferencjê otworzyli wspólnie biskup Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec, proboszcz Parafii Œwiêtej
Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaœ oraz rektor ChAT ks. prof. dr hab. Bogus³aw Milerski. W pierwszej sesji, moderowanej przez bp. prof. ChAT dr. hab.
Marcina Hintza, przedstawiono trzy wyst¹pienia. W pierwszym prof. dr hab.
Juliusz Gardawski, prawnuk bp. Juliusza Bursche, przedstawi³ historiê rodziny Burschów ukazuj¹c na jej tle postaæ przysz³ego superintendenta generalnego i biskupa Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. W drugim z wyst¹pieñ
prof. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdañski) przyjrza³ siê historii ks.
bp. Juliusza Burschego w czasie I wojny œwiatowej, przedstawiaj¹c, co na
temat jego postaci w tym okresie wiemy, czego zaœ nie i co jest powodem
naszej niewiedzy. W trzecim z wyst¹pieñ prof. dr hab. Jaros³aw K³aczkow
(Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu) podj¹³ pytanie: „Bursche – polityk czy duchowny?”. W sesji drugiej, moderowanej przez prof. dr. hab. Tadeusza J. Zieliñskiego, tak¿e zaprezentowano trzy wyst¹pienia. Prof. dr hab.
Wojciech Morawski (Szko³a G³ówna Handlowa) przedstawi³ kontekst dzia³alnoœci ks. bp. Juliusza Burschego w dwudziestoleciu miêdzywojennym w wyst¹pieniu pt.: „Narodowa Demokracja wobec wielokulturowoœci Rzeczpospolitej”. W kolejnym wyst¹pieniu prof. dr. hab. Grzegorz Jasiñski (Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) przedstawi³ mazurskie w¹tki dzia³alnoœci
KRONIKA
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ks. bp. Juliusza Burschego. Sesje zamknê³o przed³o¿enie prof. dr. hab.
Karola Karskiego (Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna w Warszawie) poœwiêcone dzia³alnoœci ks. bp. Juliusza Burschego na miêdzynarodowej arenie
ekumenicznej.

Inauguracja XXV edycji Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom
odby³a siê 29 listopada w Centrum Luterañskim w Warszawie. Wziêli w niej
udzia³: ks. Marcin I¿ycki, dyrektor Caritas Polska, Wanda Falk, dyrektor Diakonii Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Biruta Przew³ocka-Pachnik, prezes Diakonii Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego i ks. Doroteusz Sawicki,
dyrektor Prawos³awnego Metropolitalnego Oœrodka Mi³osierdzia Eleos. Byli
obecni równie¿ zwierzchnicy ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Inauguracjê
poprowadzi³a aktorka Paulina Holtz, wziê³y w niej udzia³ dzieci z chóru Quasi
Angeli ze Szko³y Podstawowej nr 75 oraz z parafii ewangelickich, katolickich i
prawos³awnych w Warszawie. Podczas uroczystoœci dzieci zadawa³y pytania
doros³ym uczestnikom m.in. o to, czym jest ekumenizm, dlaczego dzieci s¹
wa¿ne dla Koœcio³a, jak Koœcio³y pomagaj¹ potrzebuj¹cym, czy tylko w Wigiliê pomagamy dzieciom? Na koniec spotkania odczytano ¿yczenia od dzieci,
które zosta³y zapisane na kolorowych serduszkach i nap³ynê³y z ca³ej Polski.
Sercami pe³nymi ¿yczeñ udekorowano choinkê. Cztery œwiece zapalili wspólnie dyrektorzy organizacji charytatywnych. Pomys³ Wigilijnej Œwiecy zrodzi³
siê w 1993 r. w oœrodku pomocy dzieciom niepe³nosprawnym w Rusinowicach.
Rok póŸniej œwiat³o œwiecy zajaœnia³o na sto³ach w ca³ej Polsce. W ramach
ekumenicznej akcji rozprowadzane s¹ œwiece. Pozyskane w ten sposób œrodki
przeznacza siê na pomoc potrzebuj¹cym dzieciom. Celem akcji jest pomoc w
wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y oraz ich ochrona przed
marginalizacj¹ w ¿yciu spo³ecznym.

Z inicjatywy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów w warszawskiej
synagodze Ec Chaim 4 grudnia – trzeciego dnia ¿ydowskiego œwiêta Chanuki –
zorganizowano „Bliskie Spotkanie wokó³ Psalmów”. Program obejmowa³
wspóln¹ modlitwê, œpiew oraz biblijne komentarze s. dr Judyty Pude³ko PDDM
i Konstantego Geberta, który zaprezentowa³ ¿ydowsk¹ perspektywê. Spotkaniu
towarzyszy³a wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej z komentarzem autorki.
Zbigniew Nosowski, wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów,
wyjaœnia³, ¿e to spotkanie chanukowe organizowane jest w ramach nowej serii
Bliskich Spotkañ Chrzeœcijan i ¯ydów. Chcemy spotykaæ siê – jako ¯ydzi i
chrzeœcijanie – wokó³ Psalmów, czyli tej modlitwy, która najg³êbiej nas ³¹czy,
bo bez ¿adnego wahania mo¿emy odmawiaæ j¹ wspólnie. Te same s³owa s¹
przecie¿ czêœci¹ duchowej tradycji i ¿ydowskiej, i chrzeœcijañskiej. „Od wielu
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lat spotkania Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów rozpoczynaj¹ siê od lektury
Psalmów po hebrajsku i po polsku, po czym nastêpuj¹ osobiste refleksje uczestników. Wspólna modlitwa Psalmami ³¹czy nas na poziomie najg³êbszym, duchowym. Pozwala dostrzec bogactwo duchowe drugiej tradycji religijnej, a zarazem umocniæ siê w swojej to¿samoœci. Tego typu spotkañ bardzo nam potrzeba w trudnych dzisiejszych czasach, gdy tak ³atwo staæ siê zgnêbionym na
duchu” – wskazuje red. Nosowski.

Na pó³metku Szczytu Klimatycznego COP24 chrzeœcijanie ró¿nych wyznañ i narodowoœci modlili siê wspólnie o zachowanie stworzenia i
wzmo¿enie wysi³ków na rzecz ratowania œrodowiska naturalnego. Odpowiedzialnoœæ za przysz³e pokolenia, teologiczna wyobraŸnia i niebezpieczeñstwo
ekologicznego grzechu sta³y w centrum rozwa¿añ, które podkreœla³y ekumeniczny wymiar wspó³dzia³ania. Nabo¿eñstwo odby³o siê 9 grudnia w rzymskokatolickiej archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Ekumenicznej liturgii
S³owa Bo¿ego przewodniczy³ rzymskokatolicki metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, który przywita³ zgromadzonych. S³owa pozdrowienia wyg³osi³ równie¿ bp dr Marian Niemiec, przewodnicz¹cy Œl¹skiego Oddzia³u Polskiej Rady
Ekumenicznej i zwierzchnik diecezji katowickiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Teksty biblijne czytane by³y na przemian w jêzyku polskim i angielskim przez œwieckich i duchownych. Szczególne znaczenie mia³o czytanie opisu stworzenia, w które wkomponowano fragmenty muzyczne w wykonaniu
Chóru i Orkiestry Studentów Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. ks.
Bartosza Zygmunta. Pierwsze kazanie wyg³osi³ abp Skworc, który nawi¹za³ do
pytania Boga skierowanego do Adama w raju. Kaznodzieja przypomnia³, ¿e
pytanie „Gdzie jesteœ Adamie?” dotyczy ca³ej ludzkoœci i kwestii jej odpowiedzialnoœci za dar, który otrzyma³a od Pana. Duchowny wskaza³ na dramat wynikaj¹cy z rozmytej odpowiedzialnoœci objawiaj¹cy siê w afirmacji konsumpcjonizmu i braku zainteresowania stworzeniem. Jeszcze mocniej w kontekœcie
ekumenicznym wybrzmia³y s³owa abpa Andersa Wejryda, prezydenta Œwiatowej Rady Koœcio³ów i emerytowanego arcybiskupa ewangelicko-luterañskiego
Koœcio³a Szwecji. Abp Wejryd wskaza³, ¿e dzieje ludzkoœci naznaczone s¹
egoizmem i krótkowzrocznoœci¹, a instrumenty finansowe przesta³y byæ narzêdziami, a przeobrazi³y siê w straszliwe rz¹dy pieni¹dza, w których s³uga sta³
siê panem, a œrodek celem samym w sobie. Szwedzki duchowny przypomnia³,
¿e rozpoczêta w latach 60. XX wieku wspó³praca ekumeniczna miêdzy Koœcio³ami zrzeszonymi w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów a Koœcio³em rzymskokatolickim, umo¿liwi³a nowe spojrzenie i perspektywy nowego dzia³ania. Po
przekazaniu znaku pokoju, uczestnicy wspólnie zmówili Modlitwê Pañsk¹.
Przed b³ogos³awieñstwem, którego udzieli³ abp Wiktor Skworc, s³owa podziêKRONIKA
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kowania za wspóln¹ modlitwê, pozdrowienia i krótk¹ refleksjê przekaza³ bp
Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. – Musimy zwalczaæ podzia³y po to, aby
podejmowaæ odpowiedzialne decyzje i aby skutki tych decyzji by³y jak najlepsze dla ca³ego stworzenia – powiedzia³ prezes PRE. Bp Samiec podkreœli³, ¿e
ekumenia z natury rzeczy dotyczy ca³ej ziemi, podzia³ów miêdzy ludŸmi i ró¿nych interesów. Istotne jest jednak, aby podejmowaæ odpowiedzialnoœæ nie tylko za Koœcio³y, samych siebie, ale i za ca³e stworzenie, gdy¿ w ten sposób
mo¿na bêdzie zmierzyæ siê ze skutkami i podejmowaæ dzia³ania na rzecz
wszystkich. W liturgii ekumenicznej udzia³ wziêli œwieccy i duchowni reprezentuj¹cy ró¿ne tradycje. Nie zabrak³o równie¿ kilkunastu uczestników 3. Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwoœci Klimatycznej, która z Bonn dotar³a do Katowic. Ekumeniczni p¹tnicy wykonali po nabo¿eñstwie krótk¹ pieœñ na
zakoñczenie swojej drogi, która mia³a zwróciæ uwagê na wyzwania zwi¹zane
ze sprawiedliwoœci¹ ekologiczn¹.
Opracowa³: Karol Karski
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Wspólna deklaracja z okazji wspólnego katolicko-luterañskiego upamiêtnienia Reformacji, Lund, Szwecja, 31 paŸdziernika 2017, 2017, z. 2 (81), s. 100-102.
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Dialog katolicko-mariawicki
Komunikat z 26. posiedzenia Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów (21 wrzeœnia 2011), 2013, z. 1-2 (72-73), s. 172-175.

Dialog katolicko-prawos³awny
Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury
Koœcio³a. Eklezjalna komunia, koncyliarnoœæ i autorytet. Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym, Rawenna, 13 paŸdziernika 2007, 2013,
z. 1-2 (72-73), s. 39-54.
Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego
miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym. Synodalnoœæ i prymat podczas pierwszego tysi¹clecia: Ku wspólnemu rozumieniu
w s³u¿bie jednoœci Koœcio³a, Chieti, 21 wrzeœnia 2016, 2018, z. 2 (83),
s. 122-129.

Dialog katolicko-orientalnoprawos³awny
Miêdzynarodowa Wspólna Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy
Koœcio³em katolickim a orientalnymi Koœcio³ami prawos³awnymi: Istota, ustrój
i misja Koœcio³a (2009), 2013, nr 1-2 (72-73), s. 55-76.

Dialog katolicko-reformowany
Koœció³ jako wspólnota wspólnego œwiadectwa dla Królestwa Bo¿ego. Raport z trzeciej fazy miêdzynarodowego dialogu teologicznego miêdzy Koœcio³em katolickim a Œwiatowym Aliansem Reformowanym (1998-2005), 2016, z.
1 (78), s. 72-178.
Raport z czwartej fazy Miêdzynarodowego Dialogu Katolicko-Reformowanego (2011-2015): Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ, 2018, z. 2 (83), s.
75-121.

Dialog luterañsko-starokatolicki
Dialog luterañsko-starokatolicki (2016), 2018, z. 1 (82), s. 82-101.

196 BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA STUDIÓW I DOKUMENTÓW EKUMENICZNYCH

Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski
List Pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate”:
Wspólne duchowe dziedzictwo chrzeœcijan i ¯ydów, 2016, z. 1 (78), s. 63-67.
Polak Grzegorz, Obchody 50. rocznicy soborowej Deklaracji „Nostra
aetate”, 2016, z. 1 (78), s. 57-62.

Dialog z religiami niechrzeœcijañskimi
Hein Martin biskup, Mi³osierny Bóg (dialog miêdzyreligijny), 2018,
z. 1 (82), s. 47-60.
Œwiadectwo chrzeœcijañskie w œwiecie multireligijnym. Dokument Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i Œwiatowego Aliansu Ewangelicznego (2011), 2015, z. 1-2 (76-77), s. 140-146.

Teksty ró¿ne
Deklaracja Praska Miêdzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej: ¯yæ
prawd¹. Znaczenie Jana Husa dla nas dzisiaj, 2016, z. 1 (78), s. 68-71.
Karski Micha³, 50 lat Memorandum Wschodniego Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech, 2015, z. 1-2 (76-77), s. 201-206.
Moskal Krzysztof, G³ówne elementy teologii Jana Husa w perspektywie
szeœæsetnej rocznicy œmierci, 2015, z. 1-2 (76-77), s. 31-64.
Napiórkowski Stanis³aw Celestyn, Problem jednoœci Koœcio³a i tradycja
unicka w œwiecie wspó³czesnym. Uwagi teologa ekumenisty, 2015, z. 1-2 (7677), s. 20-30.

Kronika wydarzeñ ekumenicznych
Opracowa³: Karol Karski.
2013, z. 1-2 (72-73), s. 193-239; 2014, z. 1-2 (74-75), s. 242-278; 2015,
z. 1-2 (76-77), s. 217-258; 2016, z. 1 (78), s. 195-223; 2016, z. 2 (79),
s. 139-164; 2017, z. 1 (80), s. 169-192; 2017, z. 2 (81), s. 143-174; 2018,
z. 1 (82), s. 161-183; 2018, z. 2 (83), s. 137-163.
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Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich
Opracowa³ Grzegorz Polak.
2013, z. 1-2 (72-73), s. 240-245; 2014, z. 1-2 (74-75), s. 279-284; 2015,
z. 1-2 (76-77), s. 259-265; 2016, z. 1 (78), s. 224-228; 2016, z. 2 (79), s. 165170; 2017, z. 1 (80), s. 193-200; 2017, z. 2 (81), s. 175-180; 2018, z. 1 (82),
s. 185-190; 2018, z. 2 (83), s. 165-172.

Recenzje
Nazwiska recenzentów w nawiasie.
At Home with God and in the World. A Philip Potter Reader, edited by
Andrea Fröchtling, Michael Jagesaar, Brian Brown, Rudolf Hinz, Dietrich
Werner, Geneva 2013 (Pawe³ A. Leszczyñski), 2018, z. 2 (83), s. 173-180.
Ekumenizm dla ewangelizacji, pod redakcj¹ ks. Przemys³awa Kantyki
i S³awomira Paw³owskiego SAC, Lublin 2015 (Grzegorz Polak), 2017,
z. 1 (80), s. 201- 203.
Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964-2014), pod redakcj¹ ks. Józefa
Budniaka, ks. Zygfryda Glaesera, Tadeusz Ka³u¿nego SCJ, Zdzis³awa J. Kijasa OFMConv, Kraków 2016 (Grzegorz Polak), 2016, z. 2 (79), s. 171-174.
Encyklopedia katolicka, red. Edward Giglewicz, t. XVIII i XIX, Lublin
2013 (Grzegorz Polak), 2014, z. 1-2 (74-75), s. 285-287.
Glaeser Zygfryd ks., Ekumenizm w nauczaniu papie¿y po Soborze Watykañskim II, Kamieñ Œl¹ski-Opole 2017 (Grzegorz Polak), 2018, z. 1 (82),
s. 191-195.
Jan Turnau, Moja Arka, w rozmowie z Dorot¹ Wodeck¹ i Konradem
Sawickim, Warszawa 2018 (Grzegorz Polak), 2018, z. 2 (83), s. 181-184.
JóŸwiak Ewa, Sachsowie. Polacy z wyboru, Wieluñ 2017 (Grzegorz Polak), 2018, z. 2 (83), s. 194-197.
Ka³u¿ny Tadeusz, SCJ, Dwustronne dialogi doktrynalne Koœcio³a Rzymskokatolickiego na p³aszczyŸnie œwiatowej, Kraków 2012 (Stanis³aw Celestyn
Napiórkowski OFMConv), 2013, z. 1-2, s. 246-248.
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Leszczyñski Pawe³ A., Chrzeœcijañski charakter Anglii dawniej i dziœ –
Irlandia Pó³nocna. Miêdzy przesz³oœci¹ a nadziej¹ trwa³ej regulacji pokojowej,
Gorzów Wielkopolski 2018 (Grzegorz Polak), 2018, z. 2 (83), s. 185-189.
Maj Józef Roman ks., Mizio³ek biskup ekumeniczny, Warszawa 2016
(Grzegorz Polak), 2017, z. 1 (80), s. 204-206.
Od konfliktu do komunii. Luterañsko-katolickie upamiêtnienie Reformacji
w 2017 roku, Dziêgielów 2017 (Grzegorz Polak), 2017, z. 1 (80), s. 207-208.
Rodzina Burschów. Opowieœci o polskich ewangelikach, pod redakcj¹
prof. Karola Karskiego i dr. Aleksandra £upienki, Bielsko-Bia³a 2016 (Grzegorz Polak), 2016, z. 2 (79), s. 175-177.
Schilling Heinz, Marcin Luter. Buntownik w czasach prze³omu, Poznañ
2017 (Grzegorz Polak), 2017, z. 2 (81), s. 181-183.
Szarek Jan biskup, Nios³a mnie radoœæ s³u¿by. Wspomnienia z czasów
przemian, Bielsko-Bia³a 2016 (Pawe³ A. Leszczyñski), 2016, z. 2 (79),
s. 178-183.
Wspólnota Koœcio³ów Ewangelickich w Europie. Wybór dokumentów
1973-2012, redakcja naukowa, wprowadzenie i t³umaczenie tekstów Karol
Karski, Dziêgielów 2018 (Tadeusz J. Zieliñski), 2018, z. 2 (83), s. 190-193.
Opracowa³ Karol Karski
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Czerwiec – grudzieñ 2018

1. Adamiak Stanis³aw ks., Dziedziniec dialogu. Dawniej przeœladowania,
dzisiaj dialog?, „WiêŸ” 2018 nr 4.
2. ASK, Franciszek o antysemityzmie, „Tygodnik Powszechny” nr 47
z 18.XI.2018.
3. At home with God and in the world. A Philipp Potter reader, World
Council of Churches Publications, Geneva 2013, 306 s. Rec. Pawe³ Leszczyñski, „SiDE” 2018, nr 2, s. 173-180.
4. Babi Karol M. bp, Ekumenicznie o ekologii [tekst powitania na II P³ockim Ekumenicznym Œwiêcie Stworzenia, 8 wrzeœnia 2018], „Mariawita” 2018
nr 9-10, s. 3-4.
5. Boniecki Adam ks., Aby byli jedno [papie¿ Franciszek w Œwiatowej
Radzie Koœcio³ów], „Tygodnik Powszechny” nr 27 z 1.VII.2018.
6. II Ekumeniczne Obchody Œwiêta Stworzenia. Modlitwa w ogrodach
Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji P³ockiej, 7 wrzeœnia 2018, „Mariawita” 2018 nr 9-10, s. 21-22.
7. Dzieñ modlitwy w intencji pokoju na Bliskim Wschodzie [ekumeniczne
modlitwy w Bari], „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 25.
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8. Figueroa Marcelo, Ekumeniczny zasiêg adhortacji Gaudete et exsultate, „L`Osservatore Romano” 2018 nr 5, s. 41.
9. Franciszek papie¿, Jeœli nie bêdzie rozbrzmiewa³a muzyka Ewangelii.
Przemówienie podczas ekumenicznego spotkania w luterañskiej katedrze
w Rydze, 24 wrzeœnia 2018 r., „L`Osservatore Romano” 2018 nr 10,
s. 28-30.
10. Franciszek papie¿, Mi³oœæ nie umar³a, wzywa nas i posy³a. Przemówienie podczas spotkania z m³odzie¿¹ w luterañskiej katedrze w Talinnie,
25 wrzeœnia 2018 r., „L`Osservatore Romano” 2018 nr 10, s. 33-35.
11. Franciszek papie¿, Módlmy siê o dar rozeznania, abyœmy odkrywali w
porê zal¹¿ki antysemityzmu. Rozwa¿anie przed modlitw¹ „Anio³ Pañski”
w parku Santakos w Kownie, 23 wrzeœnia 2018 r., „L`Osservatore Romano”
2018 nr 10, s. 23-24.
12. Franciszek papie¿, Niech ludzkoœæ us³yszy wo³anie dzieci [ ekumeniczne modlitwy w Bari]. Przemówienie Franciszka na zakoñczenie dnia modlitwy i refleksji [ekumeniczne modlitwy w Bari], „L`Osservatore Romano”
2018 nr 7, s. 27-28.
13. Franciszek papie¿, Przeciwko zbrodni obojêtnoœci. Przemówienie
Franciszka na rozpoczêcie ekumenicznego spotkania modlitewnego [Bari],
„L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 26-27.
14. Franciszek papie¿, Œwiat chce jednoœci. Przemówienie papie¿a podczas spotkania na modlitwie w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 9-10.
15. Franciszek papie¿, Trzeba wêdrowaæ, modliæ siê i pracowaæ
razem. Przemówienie Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7,
s. 11-13.
16. Górny Grzegorz, Jeden ekumenizm, trzy braki, „Niedziela” nr 27
z 8.VII.2018.
17. Grajewski Andrzej, Nowa schizma wschodnia?, „Goœæ Niedzielny”
nr 44 z 4.XI.2018.
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18. Grajewski Andrzej, Przed wielk¹ zmian¹ [usamodzielnianie siê prawos³awia na Ukrainie], „Goœæ Niedzielny” nr 38 z 23.IX.2018.
19. Hill Christopher bp, Raport prezydenta Konferencji Koœcio³ów Europejskich, „SiDE” 2018 nr 2, s. 25-32.
20. Huttunen Heikki, Raport Sekretarza generalnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, „SiDE” 2018 nr 2, s. 33-50.
21. Jakimowicz Marcin, Tylko Biblia?, „Goœæ Niedzielny” nr 35
z 2.IX.2018.
22. JóŸwiak Ewa, Sachsowie. Polacy z wyboru, Wieluñskie Towarzystwo
Naukowe, Wieluñ 2017, s. 242. Rec. Grzegorz Polak, „SiDE” 2018 nr 2,
s. 194-197.
23. Karski Karol, Obrady Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Genewa, 15-21 czerwca 2018, „SiDE” 2018 nr 2, s.59-65,
24. Karski Karol, Szeœædziesiêciolecie Konferencji Koœcio³ów Europejskich, „SiDE” 2018 nr 2, s. 11-24.
25. Karski Karol, Wspó³praca ekumeniczna w Polsce w okresie miêdzywojennym, „Jednota” 2018 nr 3, s. 22.
26. Karski Micha³, Ekumeniczne obchody 100-lecia niepodleg³oœci, „Jednota” 2018 nr 4, s. 6.
27. Karski Micha³, Jubileusz Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „Jednota: 2018
nr 3, s. 12.
28. Karski Micha³, Zjazd GnieŸnieñski o wolnoœci, „Jednota” 2018 nr 3,
s.14-15.
29. Koco³ Mariusz, Wybrane problemy bioetyczne w rozumieniu Koœcio³ów pentekostalnych i Koœcio³a katolickiego. Studium teologiczno-porównawcze, „Roczniki Teologiczne ChAT” 2018 z. 1, s. 71-88.
30. Konferencja do Spraw Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK. Arusha,
Tanzania, 8-13 marca 2018, „SiDE’ 2018 nr 2, s. 56-58.
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31. Koœciñski Piotr, Cerkiew dalej od pañstwa [Grecja], „Idziemy” nr 47
z 25.XI.2018.
32. Koœciñski Piotr, Wielki roz³am prawos³awia, „Idziemy” nr 40
z 7.X.2018.
33. Leszczyñski Pawe³ A., Chrzeœcijañski charakter Anglii dawniej i dziœ,
Wojewódzki Oœrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 2018, s. 174; Irlandia
Pó³nocna. Miêdzy przesz³oœci¹ a nadziej¹ trwa³ej regulacji pokojowej, Wojewódzki Oœrodek Metodyczny 2018, s. 116. Rec. Grzegorz Polak, „SiDE” 2018
nr 2, s. 185-189.
34. Müller Maciej, Prawos³awie w przededniu schizmy, „Tygodnik Powszechny” nr 43 z 21.X.2018.
35. Pagani Samuela, Realna nadzieja wspó³czesnych muzu³manek,
„L`Osservatore Romano” 2018 nr 6, s. 55-56.
36. Papie¿ Franciszek w Genewie z okazji 70-lecia Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „L`Osservatore Romano” 2018, nr 7, s. 8.
37. Piêciak Wojciech, Bój o ukraiñskie prawos³awie, „Tygodnik Powszechny” nr 48 z 25.XI.2018.
38. Piêtnaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Nowy Sad, Serbia, 31 maja – 5 czerwca 2018, „SiDE” 2018 nr 2,
s. 51-55.
39. Polak Grzegorz, Chaczkar na czeœæ Jana Paw³a II [dialog Koœcio³a
Rzymskokatolickiego z Ormiañskim Koœcio³em Apostolskim], „Niedziela”
nr 38 z 23.IX.2018.
40. Polak Grzegorz, Ekumeniczne przyspieszenie Franciszka, „Niedziela” nr 30 z 29.VII.2018.
41. Polak Grzegorz, Kardyna³ Karl Lehmann (1936-2018), „SiDE” 2018
nr 2, s. 131-136.
42. Polak Grzegorz, Papie¿ Franciszek z wizyt¹ w Centrum Ekumenicznym w Genewie. 21 czerwca 2018, „SiDE” 2018 nr 2, s. 66-70.
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43. Polak Grzegorz, Rosjanin, którego serce bi³o dla Polski [prawos³awny
biskup polowy WP abp Sawa Sowietow] „Niedziela” nr 46 z 18.XI.2018.
44. Polak Grzegorz, Spotkanie ekumeniczne w Bari. 7 lipca 2018, „SiDE’
2018 nr 2, s. 71-74.
45. Prawos³awie polityk¹ podzielone. Ze Œwiatos³awem Szewczukiem,
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Borkowicz, „Przewodnik Katolicki” nr 38 z 24.IX.2018.
46. Przedpe³ski Borys, Sobory powszechne starego niepodzielonego Koœcio³a, cz. 2, Sobór Konstantynopolitañski I (381 r.), „Mariawita” 2018
nr 11-12, s. 13-16.
47. Prze³omiec Maria, Gruziñski Kolbe (œw. ks. Grzegorz Peradze),
„Przewodnik Katolicki” nr 45 z 6.XI.2018.
48. Prze³omiec Maria, Inna rosyjska Cerkiew jest mo¿liwa?, „Przewodnik
Katolicki” nr 43 z 28.X.2018.
49. Przes³anie Koœcio³ów w 100.rocznicê odzyskania niepodleg³oœci przez
Polskê, „Jednota” 2018 nr 4, s. 9; „Pielgrzym Polski” 2018 nr 6, s. 10.
50. Przewrocka-Aderet Karolina, Szczególny status judaizmu [o artykule
Benedykta XVI „Mi³osierdzie i powo³anie bez odwo³ania”], „Tygodnik Powszechny” nr 30 z 22.VII.2018.
51. Puœlecki Edward bp, Sympozjum mariawitów a têsknota za obecnym
Chrystusem, „Mariawita” 2018 nr 4-7, s. 9-10.
52. Raport z czwartej fazy miêdzynarodowego dialogu katolicko-reformowanego (2011-2015). Usprawiedliwienie i sakramentalnoœæ. Chrzeœcijañska
wspólnota jako narzêdzie sprawiedliwoœci, „SiDE: 2018 nr 2, s. 75-121.
53. Rogowska Blanka, Dzieci Abrahama. Muzu³manin ubiera choinkê.
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z 16.XII.2018.
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„Jednota” 2018 nr 4, s. 7-8.
56. Sikora Piotr, Wielobarwne chrzeœcijañstwo [papie¿ Franciszek
w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów], „Tygodnik Powszechny” nr 27 z 1.VII.2018.
57. S³ojewski Bart³omiej, Ekumeniczny Koncert Chóralny [ w warszawskiej parafii mariawitów], „Mariawita” 2018, nr 4-7, s. 17-18.
58. Turnau Jan, Moja arka. W rozmowie z Dorot¹ Wodeck¹ i Konradem
Sawickim, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018, s. 416. Rec. Grzegorz Polak, „SiDE” 2018 nr 2, s. 181-184.
59. Tykfer Miros³aw ks., Wiara ¯ydów jest nam potrzebna [Benedykt XVI
o dialogu katolicko-¿ydowskim], „Przewodnik Katolicki” nr 28 z 15.VII.2018.
60. Vian Giovanni Maria, Korzenie naszych dusz [ekumeniczne modlitwy
w Bari], „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 29.
61. Vian Giovanni Maria, Przebaczenie i misja [papie¿ Franciszek
w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów], „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 16.
62. Vian Giovanni Maria, Tylko razem wêdruje siê dobrze [papie¿ Franciszek
w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów], „L`Osservatore Romano” 2018 nr 7, s. 15-16.
63. Wspólna Miêdzynarodowa Komisja dla Dialogu Teologicznego miêdzy
Koœcio³em Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym. Synodalnoœæ i prymat podczas pierwszego tysi¹clecia: ku wspólnemu rozumieniu w s³u¿bie jednoœci. Chieti, 21 wrzeœnia 2016, „SiDE” 2018 nr 2, s. 122-129,
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Opracowa³ Grzegorz Polak
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RECENZJE

500 LAT REFORMACJI W POLSCE
Pod redakcj¹: Paw³a Cieciel¹ga, Ewy JóŸwiak,
Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej.
Wydawca: G³ówny Urz¹d Statystyczny,
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
i Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
Warszawa 2017, s.221.

Swoje roczniki statystyczne opublikowane przez GUS maj¹ od dawna
Koœció³ Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny. Do
tego grona do³¹czy³y dwa Koœcio³y ewangelickie: luterañski i reformowany.
Nietrudno siê domyœliæ, ¿e impulsem powstania publikacji by³ obchodzony w
2017 r. jubileusz 500-lecia Reformacji.
Prezentowana pozycja to jednak coœ wiêcej ni¿ rocznik statystyczny. To
zbiór monograficznych artyku³ów poœwiêconych protestantyzmowi i dzia³alnoœci Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego oraz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, napisanych przez kompetentne osoby wywodz¹ce siê z tych wspólnot eklezjalnych. Inaczej mówi¹c, to prezentacja w skondensowanej formie
podstawowych informacji nie tylko o dwóch najstarszych w Polsce Koœcio³ach
ewangelickich, ale o ca³ym polskim protestantyzmie, a w przypadku Koœcio³a
luterañskiego i reformowanego otrzymujemy tak¿e dane o wymiarze ogólnoœwiatowym.
Wiêkszoœæ rozdzia³ów zosta³a przygotowana przez autorów zaproszonych
do wspó³pracy przez Koœcio³y ewangelickie. S¹ to pracownicy G³ównego
Urzêdu Statystycznego i naukowcy katoliccy.
Pierwszy rozdzia³ „Luteranie i reformowani w strukturze wyznaniowej
Polski”, autorstwa Grzegorza Gudaszewskiego i Paw³a Cieciel¹ga, prezentuje
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strukturê wyznaniow¹ Polski ze szczególnym uwzglêdnieniem Koœcio³ów protestanckich. Opracowany zosta³ w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2011 oraz badania GUS.
W rozdziale drugim Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska i Ewa JóŸwiak
przedstawiaj¹ strukturê organizacyjn¹ i dzia³alnoœæ Koœcio³ów: EwangelickoAugsburskiego w RP i Ewangelicko- Reformowanego w RP, jak¿e odmienn¹ od
Koœcio³a wiêkszoœci w Polsce. Klarownoœæ opisu sprawia, ¿e czytelnik nie
powinien mieæ problemów z terminologi¹ ewangelick¹.
W rozdziale trzecim pt. „Wewn¹trzewangelickie d¹¿enia ekumeniczne” Dariusz Bruncz omawia wzajemne relacje ekumeniczne Koœcio³ów
Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w perspektywie
historycznej i wspó³czesnej. Autor zaraz na wstêpie czyni uwagê, ¿e
kontrowersje doktrynalne zachodz¹ce w XVI w. miêdzy g³ównymi nurtami
reformacyjnymi w Europie, w Rzeczypospolitej nie by³y prowadzone
z tak¹ ostroœci¹, jak np. na terenie Niemiec. „Owszem, odbywa³y siê dyskusje teologów czy synody, jednak zagro¿enia ze strony Koœcio³a Rzymskokatolickiego – wspieranego przez autorytet w³adzy królewskiej spowodowa³y, ¿e
na ró¿nych p³aszczyznach dochodzi³o do mniej lub bardziej sformalizowanych porozumieñ i wspólnych dzia³añ miêdzy przedstawicielami luteran, reformowanych i braci czeskich. Ponadto nale¿y równie¿ wskazaæ na fakt, ¿e
okres pojawienia siê idei reformacyjnych w Polsce by³ jednoczeœnie epok¹
paneuropejskiej konfesjonalizacji, a wiêc z³o¿onego procesu tworzenia siê
odrêbnych, niezale¿nych od Rzymu instytucji koœcielnych z w³asnym korpusem doktrynalnym, liturgi¹ i porz¹dkiem prawnym” – twierdzi Dariusz
Bruncz.
W rozdziale czwartym pt. „Luteranie i reformowani w Polsce wczoraj i
dziœ” prof. Jaros³aw K³aczkow i Agnieszka Zieliñska prezentuj¹ dane statystyczne obu konfesji w kontekœcie historycznym – zwracaj¹ uwagê na powody
zmian, które uwarunkowane by³y m.in.: drug¹ wojn¹ œwiatow¹, sytuacj¹ polityczn¹ i emigracj¹ zarobkow¹.
W kolejnym rozdziale autorstwa Paw³a Cieciel¹ga ukazane zosta³y w
œwietle danych statystycznych z ostatnich 20 lat (takich, jak liczba: parafii i
duchownych, chrztów i œlubów) – ró¿ne aspekty ¿ycia religijnego Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP.
Rozdzia³ szósty wychodzi poza ramy Polski. W artykule pt. „Luteranie
i reformowani na œwiecie” Arkadiusz Góralczyk podaje podstawowe informacje na temat Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów Reformowanych i
Œwiatowej Federacji Luterañskiej oraz dane statystyczne o wiernych Koœcio³ów zrzeszonych w tych organizacjach. Ponadto znajdziemy tam krótkie
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opisy dwóch mniejszych organizacji luterañskich o zasiêgu miêdzynarodowym, tj. Miêdzynarodowej Rady Luterañskiej oraz Wyznaj¹cej Konferencji
Luterañskiej.
Kolejny rozdzia³, autorstwa Jana Szturca, Ewy JóŸwiak, Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej i Rafa³a Leszczyñskiego, przedstawia krótkie biogramy
wybitnych przedstawicieli polskiego protestantyzmu. Z wyborem bohaterów
leksykonu mo¿na by dyskutowaæ (brak zw³aszcza ca³ej plejady wybitnych polskich dzia³aczy ewangelickich z terenu Œl¹ska Cieszyñskiego, nie ma biogramu ks. Leopolda Otto, czy prof. Zofii Lejmbach). Z drugiej strony uhonorowano piêkne, mniej znane postacie jak diakonisa Rachela (Anna Szalbot), wyœwiêcona przez biskupa Juliusza Burschego, podczas drugiej wojny œwiatowej
zaanga¿owana w pomoc partyzantom, ¯ydom i wiêŸniom Auschwitz, zastrzelona przez Niemców w momencie, gdy szykowa³a paczki dla uwiêzionych w
tym obozie koncentracyjnym.
W rozdziale ósmym Joanna Kluczyñska prezentuje dzia³alnoœæ diakonijn¹
( u katolików okreœlan¹ jako charytatywn¹) Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ewangelicko-Reformowanego w RP.
W jednym z najciekawszych artyku³ów, zamieszczonym w rozdziale
dziewi¹tym, Joanna Szczepankiewicz-Battek pisze o dziedzictwie kulturowym protestantyzmu na ziemiach polskich, uwzglêdniaj¹c tak¿e dorobek
braci polskich. Jeœli idzie o wspó³czesnoœæ autorka dochodzi do nastêpuj¹cej
konkluzji: „Transformacja ustrojowa umo¿liwi³a Koœcio³om mniejszoœciowym rozbudowanie dzia³alnoœci oœwiatowej i diakonijnej, które stanowi¹
istotny element ich funkcjonowania (wszystkie te placówki s¹ otwarte
dla ka¿dego potrzebuj¹cego, bez wzglêdu na jego przynale¿noœæ wyznaniow¹
i œwiatopogl¹d). W wielu miastach powsta³y szko³y i przedszkola ewangelickie – najwiêkszym w skali krajowej kompleksem szkolnym jest
Centrum Diakonii i Ewangelizacji im. Marcina Lutra we Wroc³awiu przy ul.
Wejherowskiej, które prowadzi m.in. szko³y dla m³odzie¿y z ró¿nymi typami
niepe³nosprawnoœci. Wyj¹tkow¹ placówk¹ jest Przedszkole Edukacyjne,
dzia³aj¹ce przy parafii Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Zelowie,
które prowadzi kilka oryginalnych programów autorskich w zakresie edukacji
regionalnej (m.in. zajêcia z jêzyka i kultury czeskiej), ekologicznej i
profilaktyki zdrowotnej. Zwiêkszy³a siê tak¿e liczba domów opieki– stacjonarnych i typu dziennego – które przyjmuj¹ pensjonariuszy bez wzglêdu na
wyznanie”.
W kolejnym artykule prof. Rafa³ Leszczyñski–senior przedstawia dzieje
Reformacji na œwiecie i w Polsce, skupiaj¹c siê na pocz¹tkach ruchu reformacyjnego, ukazuje jego wp³yw na ¿ycie polityczne, spo³eczne i gospodarcze, a
tak¿e znaczenie, jakie Reformacja odegra³a w rozwoju kultury.
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W koñcowym rozdziale prof. Zbigniew Pasek dokonuje przegl¹du dzia³aj¹cych na ziemiach polskich Koœcio³ów protestanckich oraz wspólnot chrzeœcijañskich i grup wywodz¹cych siê z protestantyzmu.
Bardzo cennym uzupe³nieniem ksi¹¿ki jest chronologia najwa¿niejszych
wydarzeñ zwi¹zanych z protestantyzmem w Polsce i na œwiecie.
Jak czytamy we wstêpie, autorzy publikacji postawili sobie za cel ukazanie dziejów Reformacji w Polsce w aspekcie statystycznym. Nie zawsze
by³o to jednak mo¿liwe: nie ma bowiem danych sprzed 1918 r. Okres II RP
dziêki przeprowadzonym w 1921 i 1931 r. spisom powszechnym, w których
pytano o przynale¿noœæ wyznaniow¹, jest pod tym wzglêdem dobrze udokumentowany.
Po II wojnie œwiatowej informacje statystyczne dotycz¹ce wyznañ by³y
zbierane jedynie przez Urz¹d do Spraw Wyznañ, a pytanie o wyznanie nie pojawia³o siê w spisach powszechnych. Tematyka wyznañ wróci³a do polskiej
statystyki publicznej wraz ze zmianami ustrojowymi dopiero na prze³omie lat
80. i 90. ubieg³ego wieku. Okres ten, jak dowiadujemy siê ze wstêpu, przyniós³
Polsce liberalizacjê prawa wyznaniowego, co zaowocowa³o rejestracj¹ wielu
nowych wyznañ oraz tych Koœcio³ów, które funkcjonowa³y w Polsce od lat,
lecz nie mog³y uzyskaæ statusu zwi¹zku wyznaniowego.
W okresie 1985-1989 zarejestrowano 17, a w latach 1990-1998 – 113 Koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych. Na pocz¹tku lat 90. XX w. G³ówny Urz¹d
Statystyczny rozpocz¹³ badania statystyczne nad Koœcio³ami i zwi¹zkami wyznaniowymi dzia³aj¹cymi w Polsce. Wprowadzono statystyczn¹ ankietê wyznaniow¹ wype³nian¹ przez poszczególne wyznania na zasadzie dobrowolnoœci. Badaniem tym objête zosta³y obok nowych wyznañ tak¿e Koœcio³y funkcjonuj¹ce w Polsce od wieków, w tym Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP
i Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w RP. Tematyka ta wróci³a tak¿e do
przeprowadzonego w 2011 r. spisu powszechnego. Po 80 latach przerwy w spisie powszechnym, informuj¹ wydawcy w s³owie wstêpnym, znów zadano pytanie o przynale¿noœæ wyznaniow¹. Dziêki temu mo¿liwa by³a omawiana publikacja, dzie³o trzech podmiotów: GUS i dwóch najstarszych w Polsce Koœcio³ów ewangelickich.
Na koniec najwa¿niejsza informacja. Ksi¹¿ka jest dostêpna w internecie,
na portalu GUS. To podstawowa pozycja dla publicystów zajmuj¹cych siê problematyk¹ religijn¹ i dla wszystkich, którzy chcieliby zasiêgn¹æ podstawowych
informacji o protestantyzmie.
Grzegorz Polak
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EWANGELICY W NIEPODLEG£EJ
Pod redakcj¹: Ewy JóŸwiak i Micha³a Karskiego
Wydawca: Konsystorz Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego
w RP, „Biblioteka Jednoty”
Warszawa 2018, s. 200.

Walczyli orê¿em o Niepodleg³¹, mieli swój udzia³ w dzia³aniach dyplomatycznych, które doprowadzi³y do odrodzenia Polski, w okresie miêdzywojennej utwierdzali nasz¹ pañstwowoœæ, a we wrzeœniu 1939 r. stanêli w obronie
ojczyzny. Patriotyzmu polskich ewangelików chyba nikt ju¿ nie podwa¿a, ale
fenomen ten nie jest nale¿ycie znany w spo³eczeñstwie polskim. A ju¿ zupe³nie
bia³¹ plam¹ w œwiadomoœci spo³ecznej jest ¿ycie ewangelików u progu Niepodleg³ej, a potem w wolnej Polsce.
Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e Konsystorz Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w RP – z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci – wyda³ ksi¹¿kê, stanowi¹c¹ zbiór artyku³ów kilkunastu autorek i autorów –
historyków, teologów, prawników, pedagogów, dziennikarzy, omawiaj¹cych sytuacjê ewangelików po pierwszej wojnie œwiatowej i w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
Dla ewangelików w Polsce w 1918 r., jak podkreœla w eseju wstêpnym
Micha³ Karski, rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w ich historii. Utworzenie pañstwa
polskiego spowodowa³o koniecznoœæ reorganizacji dotychczasowego ¿ycia koœcielnego. „W II Rzeczpospolitej funkcjonowa³o siedem Koœcio³ów ewangelickich – tradycji luterañskiej, reformowanej i unijnej. Nale¿eli do nich Polacy i
Niemcy, a czasy wymusza³y przyjmowanie zdecydowanych postaw w sprawach
narodowoœciowych i lojalnoœci wobec nowego pañstwa. Kierownictwa Koœcio³ów zajmowa³y ró¿ne pozycje – z jednej strony mamy jednoznacznie propolsk¹
dzia³alnoœæ w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim czy Ewangelicko-Reformowanym, z drugiej – otwarcie proniemieck¹ w Koœciele Ewangelicko-Unijnym.
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Historiê ewangelików w Polsce w okresie miêdzywojnia charakteryzuj¹
próby zakorzenienia w nowym pañstwie, konflikty na tle narodowoœciowym,
nierzadkie postawy nacjonalistyczne, spory ambicjonalne, nieudane próby zjednoczeniowe”- zauwa¿a Micha³ Karski. Przypomina, ¿e Koœcio³y funkcjonowa³y w sytuacji dominuj¹cej pozycji Koœcio³a Rzymskokatolickiego, waœni politycznych i narodowoœciowych II RP, niestabilnego pañstwa (od 1926 r. – po
przewrocie majowym – ju¿ niedemokratycznego), którego polityka wybitnie nie
sprzyja³a mniejszoœciom narodowym i wyznaniowym. Na dodatek odbywa³o
siê to w klimacie rosn¹cych w Europie w si³ê ideologii totalitarnych, co – dodajmy – nie pozostawa³o bez wp³ywu na dzia³alnoœæ Koœcio³ów ewangelickich
w Polsce.
Micha³ Karski dostrzega jednak, ¿e mimo tak trudnej sytuacji, w miêdzywojniu nast¹pi³ rozwój ruchu ekumenicznego i dzia³alnoœci diakonijnej Koœcio³ów, a niektóre wspólnoty zapewni³y kobietom czynne i bierne prawo wyborcze do gremiów kierowniczych.
W artykule „Koœció³ Ewangelicko-Augsburski u zarania II Rzeczypospolitej” prof. Tadeusz Stegner zaznacza, ¿e polscy ewangelicy i w³adze Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego przyjê³y powstanie niepodleg³ego pañstwa polskiego z entuzjazmem i nadziej¹, ¿e wszyscy ewangelicy polskiej mowy, tak¿e ci
z „kresów polsko-ewangelickich”, znajd¹ siê w granicach Rzeczypospolitej,
wzmacniaj¹c tym samym protestantyzm w kraju i nadaj¹c mu bardziej polski
charakter.
Ks. Juliusz Bursche myœla³ o spe³nieniu wizji ks. Leopolda Otto – utworzeniu silnego polskiego Koœcio³a ewangelickiego, maj¹cego znaczenie w skali ogólnopolskiej. Te oczekiwania nie w pe³ni siê ziœci³y wobec niekorzystnej
koniunktury politycznej, bowiem Mazury oraz wiêksza czêœæ Œl¹ska Pruskiego
i Cieszyñskiego znalaz³y siê poza obrêbem polskiej pañstwowoœci. „Czynne
zaanga¿owanie w³adz Koœcio³a, a szczególnie ks. Burschego w sprawy ustanowienia korzystnych dla Polski granic by³o pozytywnie odebrane przez polskie
krêgi przywódcze. Spowodowa³o jednoczeœnie napiêcie w stosunkach polskoniemieckich w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim i konflikty z niemieckimi
Koœcio³ami ewangelicko-unijnymi, dzia³aj¹cymi w Wielkopolsce, na Pomorzu i
Górnym Œl¹sku. Polscy ewangelicy w 1918 r. wykazali, ¿e s¹ wa¿n¹ czêœci¹
polskiego spo³eczeñstwa, gotow¹ aktywnie dzia³aæ na rzecz budowy niepodleg³ej Polski” – twierdzi prof. Stegner.
Oprócz wspomnianego artyku³u w czêœci ksi¹¿ki zatytu³owanej „Koœcio³y ewangelickie w 1918 roku i dwudziestoleciu miêdzywojennym” znajduj¹ siê nastêpuj¹ce teksty: „Metodyœci w odrodzonej Polsce” (bp Edward
Puœlecki), „Koœció³ Ewangelicko-Reformowany po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci” (Ewa JóŸwiak), „Jednota ewangelicko-reformowana w Wil-
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nie na tle wydarzeñ przedwioœnia niepodleg³oœci polskiej 1915-1922” (Grzegorz Michalak), „Prawodawstwo wyznaniowe dotycz¹ce Koœcio³ów ewangelickich po 1918 roku” (Micha³ Huca³). Wszystkie teksty œwiadcz¹ niezbicie,
¿e polscy luteranie, reformowani i metodyœci ca³kowicie uto¿samiali siê z
odrodzon¹ Polsk¹.
Nastêpny rozdzia³ ksi¹¿ki zawiera varia. Prof. Karol Karski pisze o
wspó³pracy ekumenicznej w Polsce w okresie miêdzywojennym, dr hab.
Jerzy Sojka dokonuje zwiêz³ej prezentacji œwiatowej teologii ewangelickiej
u progu przemian po pierwszej wojnie œwiatowej, a Joanna Kluczyñska
przedstawia ewangelick¹ dzia³alnoœæ diakonijn¹ w Polsce w okresie miêdzywojennym.
Z kolei prof. Rafa³ Marcin Leszczyñski kreœli sylwetkê niedoœcig³ego t³umacza „Dobrego wojaka Szwejka”, Paw³a Hulki-Laskowskiego, którego g³ównym motorem dzia³alnoœci i twórczoœci by³ „g³êboki patriotyzm, ³¹cz¹cy siê z
sympatiami lewicowymi, znajduj¹cy swoje teoretyczne uzasadnienie w ewangelickiej teologii liberalnej”, a najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla siebie uczyni³ stworzenie „Polski sprawiedliwej i silnej, która zapewnia³aby równoœæ i godne
¿ycie wszystkim swoim obywatelom”.
W ksi¹¿ce nie brakuje odniesieñ do wspó³czesnoœci. Prof. dr Tadeusz J. Zieliñski w koñcowym eseju stawia szereg pytañ, które bynajmniej
nie dotycz¹ jedynie sytuacji mniejszoœci wyznaniowych, ale wrêcz kszta³tu
naszej pañstwowoœci. Pisze prof. Zieliñski: „Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci bêd¹ mia³y g³êbszy wymiar, gdy maksymalnie du¿a liczba obywateli dokona krytycznej refleksji nad tym, czym by³o
dot¹d i jakie byæ powinno pañstwo polskie. Czy ma ono byæ rz¹dzone
przez „prawdziwych” Polaków, a ludzie odstaj¹cy od nacjonalistycznego
wydumanego wzorca maj¹ w nim mieæ poczucie, ¿e nie s¹ u siebie, zaœ
nadane im prawa bêd¹ ³askaw¹ koncesj¹ udzielon¹ przez panuj¹cych?
Czy pañstwo ma ustalaæ obowi¹zuj¹cy œwiatopogl¹d i styl ¿ycia, w tym oficjaln¹ wyk³adniê przesz³oœci, a swobodny dyskurs publiczny bêdzie zast¹piony strze¿on¹ za pieni¹dze z podatków wszystkich obywateli urzêdow¹ prawowiernoœci¹? Czy pañstwo ma byæ zespolone z religi¹ wiêkszoœci, a inne wyznania tolerowane o tyle, o ile nie bêd¹ wystêpowaæ przeciwko
obowi¹zuj¹cej bogoojczyŸnianej narracji, a najlepiej gdy znajd¹ sposób, by
siê w ni¹ wpisywaæ? Czy pañstwo ma akceptowaæ, a nawet inspirowaæ konflikt wewn¹trzspo³eczny, w którym atak na wybrane grupy i generowana
przeciwko nim agresja s³u¿¹ mobilizacji wiêkszoœci potrzebnej do utrzymania w³adzy? Czy ma ono byæ zbudowane na niechêci, a byæ mo¿e i nienawiœci do innych narodów, gdy¿ w³asny egoizm narodowy zostanie podniesiony
do rangi cnoty?
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Polscy protestanci musieli odpowiadaæ sobie na powy¿sze pytania przed
wojn¹ i stoj¹ wobec nich tak¿e dzisiaj”. Dodajmy w tym miejscu, ¿e dobrze
by³oby, gdyby na powy¿sze pytania nie odpowiadali sobie jedynie polscy protestanci.
W zamyœle wydawcy by³o stworzenie interdyscyplinarnego studium, które by³oby wk³adem polskich ewangelików w refleksjê nad setn¹ rocznic¹ odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Zamiar siê uda³, ale temat wart jest naukowej monografii.
Grzegorz Polak
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CARLOS A. SINTADO,
MANUEL QUINTERO PEREZ
EMILIO CASTRO:
A LEGACY OF PASSIONATE ECUMENISM
translated by Tony Coates
World Council of Churches Publications,
Geneva 2018, ss.170
Dnia 6 kwietnia 2018 r. up³ynê³a 5. rocznica œmierci pastora Emilio Castro, pierwszego Latynosa sprawuj¹cego funkcjê sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Recenzowana ksi¹¿ka ukaza³a siê na rynku ksiêgarskim dla uhonorowania cz³owieka, dla którego ekumenizm nie by³ urzêdowy, a
wynika³ z autentycznego zaanga¿owania chrzeœcijañskiego. W ostatnich latach
opublikowano parê opracowañ ksi¹¿kowych poœwiêconych osobom stoj¹cym na
czele ŒRK, a tak¿e – jak w odniesieniu do obecnego sekretarza generalnego –
Olava Fykse Tveita, przez nich napisanych1).
Autorem ksi¹¿ki s¹ zaanga¿owani od lat ekumeniœci. Carlos A. Sintado
jest Argentyñczykiem i duchownym metodystycznym, a w przesz³oœci pracowa³ na ró¿nych stanowiskach w ŒRK w Genewie. Z kolei Manuel Quintero
Pérez jest Kubañczykiem, starszym Reformowanego Koœcio³a Prezbiteriañskiego Kuby, a w minionych latach by³ m.in. dyrektorem wydzia³u do spraw

1)
Mowa o jego ksi¹¿ce pt. The Truth We Owe Each Other. Mutual Accountability in the Ecumenical Movement, Geneva 2016. Interesuj¹ce, i¿ O. Fykse Tveit to jeden z paru Norwegów stoj¹cych na czele instytucji miædzynarodowych, albowiem jego rodak Jens Stoltenberg jest sekretarzem generalnym NATO, kolejny – Thorbj¸
rn Jagland jest sekretarzem generalnym Rady Europy, a z kolei – Jon Ola Sand szefuje Europejskiej Unii Nadawców Radiowych i Telewizyjnych. To przyczynek do dobrej reputacji Norwegii na arenie globalnej, m.in. w kontekœcie jej szeroko udzielanej pomocy rozwojowej, zmagañ o pokojowe rozwi¹zanie sporów miêdzynarodowych
(vide: porozumienie izraelsko-palestyñskie z Oslo z 1993 r.), czy zmagania o sprawy œrodowiska naturalnego
naszej planety.
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komunikacji Latynoamerykañskiej Rady Koœcio³ów z siedzib¹ w stolicy
Ekwadoru – Quito.
Ksi¹¿ka rozpoczyna siê Przedmow¹ autorstwa Wesleya Granberg-Michaelsona, by³ego dyrektora Wydzia³u Koœcio³a i Spo³eczeñstwa ŒRK, a nastêpnie
krótkim Wprowadzeniem, zredagowanym przez dwóch autorów publikacji.
Dalej, strukturê wewnêtrzn¹ tworzy dziesiêæ rozdzia³ów. Pierwszy dotyczy
wczesnych lat ¿ycia E. Castro, drugi – jego s³u¿by jako dyrektora Komisji ds.
Misji Œwiatowej i Ewangelizacji ŒRK, trzeci – obrad tej¿e Komisji w Melbourne w 1980 r., jak równie¿ kwestiom ubóstwa w skali globu i w tym kontekœcie kwestii Królestwa Bo¿ego, czwarty – odnosi siê do efektów dialogu miêdzyreligijnego i wystêpuj¹cych w nim sporów, pi¹ty – s³u¿by w charakterze
sekretarza generalnego Rady, szósty – kwestii goœcinnoœci eucharystycznej i
rozmów z papie¿em Janem Paw³em II, siódmy – rozlicznym spotkaniom
E. Castro z osobistoœciami, ale te¿ oponentami ruchu ekumenicznego w obrêbie Koœcio³ów chrzeœcijañskich, ósmy – odnosi siê do koñcowych lat pe³nienia najwa¿niejszej funkcji w globalnym ruchu ekumenicznym, dziewi¹ty –
ostatnim latom ¿ycia po zakoñczeniu pos³ugi w charakterze sekretarza
generalnego i wreszcie dziesi¹ty – dotyczy ostatnich dni Emilio Castro. Ca³oœæ wieñczy syntetyczna informacja o autorach, po której umiejscowiono
przypisy.
Urodzony w 1927 r. w stolicy Urugwaju E. Castro, ochrzczony zosta³
w Koœciele katolickim. Swój duchowy dom odnalaz³ jako nastolatek w Koœciele metodystycznym, do którego – jak to ¿artobliwie uj¹³ – trafi³ „z przypadku”, albowiem kaplica tej konfesji znajdowa³a siê zaledwie 100 metrów
od miejsca zamieszkania. W 1942 r. wst¹pi³ do Koœcio³a metodystycznego,
a rok póŸniej wyjecha³ na studia teologiczne do Buenos Aires (s. 2-3). Nale¿y
podkreœliæ, ¿e funkcjê sekretarzy generalnych ŒRK pe³ni³o trzech metodystów: Philip Potter, w³aœnie E. Castro, a w XXI stuleciu – Kenijczyk Samuel
Kobia.
Castro sprawowa³ pos³ugê pastorsk¹ w San Juan w Argentynie, nastêpnie
uzupe³ni³ wykszta³cenie teologiczne w Bazylei, a póŸniej by³ pastorem w La
Paz, w Boliwii, na pocz¹tku lat 50. XX w. To tam zasta³y go radykalne przemiany spo³eczne, które – jak sam to zaznaczy³ – wywar³y wp³yw na jego formacjê intelektualn¹, ale te¿ istotne w dalszych stadiach Jego ¿ycia przekonanie, o koniecznoœci przemiany w³asnej osobowoœci w duchu uczniostwa Chrystusowego po to, by s³u¿yæ innym, by zmieniaæ spo³eczeñstwo, w tym pod
k¹tem zmagañ z ró¿nymi formami wykluczenia spo³ecznego (s. 5). Uczestniczy³ w dzia³alnoœci ekumenicznej w skali ca³ej Ameryki £aciñskiej i mo¿na go
uznaæ za jednego z g³ównych za³o¿ycieli powo³anej w 1978 r. Latynoamerykañskiej Rady Koœcio³ów. W 1973 r. zosta³ dyrektorem Komisji ds. Misji Œwia-
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towej i Ewangelizacji, tak zaczynaj¹c ekumeniczn¹ podró¿ „na pok³adzie”
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W tym samym roku, w którym dokonano Jego
wyboru na sekretarza generalnego Rady, czyli w 1984, obroni³ dysertacjê doktorsk¹ na Uniwersytecie w Lozannie.
Urz¹d sprawowa³ w latach 1985-1993. Przez ten czas utrzymywa³ równie¿ kontakt z Latynoamerykañsk¹ Wspólnot¹ Chrzeœcijañsk¹ (bêd¹c¹ czêœci¹
UMC, czyli Zjednoczonego Koœcio³a Metodystycznego) zlokalizowan¹ pod
Genew¹. W latach 1997-2003 by³ jednym z jej pastorów.
Emilio Castro przewodzi³ ŒRK w koñcowej fazie Zimnej Wojny i pocz¹tku nowej ery, po przemianach demokratycznych nie tylko w Europie
Œrodkowej i Wschodniej, ale te¿ np. w Republice Po³udniowej Afryki, Korei
Po³udniowej, na Filipinach i w samym Zwi¹zku Radzieckim, a od koñca 1991
r. w Rosji. By³ bardzo zaanga¿owany w powodzenie pierwszego „postzimnowojennego” Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w stolicy Australii – Canberze, na
pocz¹tku 1991 r.2).
W trakcie jego kadencji, w paŸdzierniku 1986 r. mia³o miejsce zwo³ane
przez Jana Paw³a II do Asy¿u pierwsze miêdzyreligijne spotkanie modlitewne
w intencji pokoju na œwiecie. Autorzy wspominaj¹ te¿ niektóre trudnoœci w
tym¿e dialogu, konkretnie z muzu³manami. W jednym z dokumentów na temat
misji, w optyce chrzeœcijan z jednej, a wyznawców islamu z drugiej strony,
rozmówcy muzu³mañscy sprzeciwili siê rzeczownikowi „konwersja”, stoj¹c na
stanowisku, ¿e wyznawca islamu nie mo¿e zmieniæ swojej religii, a przeciwnie, ma powinnoœæ starania siê o to, by ka¿dy nie bêd¹cy nim dot¹d, przyj¹³
islam. W dokumencie koñcowym z tych rozmów zamieszczono zatem w miejsce prawa do konwersji – prawo ka¿dego cz³owieka do posiadania przekonañ i
bycia przekonywanym tak¿e w sprawach religijnych (s. 53).
Wa¿nym fragmentem ksi¹¿ki s¹ informacje o rozmowach sekretarza generalnego E. Castro z innym Castro – Fidelem, przywódc¹ kubañskim, w 1987
r. Uczestniczy³ w nich odpowiedzialny za sprawy wyznañ w tamtejszej partii
komunistycznej – José Felipe Carneado. Strona „genewska” pragnê³a nak³oniæ
Hawanê do liberalizacji polityki wyznaniowej w odniesieniu do budowy nowych obiektów koœcielnych oraz uznania wielu bêd¹cymi faktycznie od wielu
lat domów prywatnych (w których odbywa³y siê nabo¿eñstwa domowe) – za
miejsca kultu religijnego, bez stosowania ró¿nego typu utrudnieñ. Chodzi³o
równie¿ o poszerzenie mo¿liwoœci funkcjonowania duchownych w przestrzeni
publicznej (s. 113, 115).

2)
Na ten temat zob. D. W. Norwood, Pilgrimage of Faith: Introducing the World Council of Churches,
Geneva 2018, s. 120.
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Dnia 29 sierpnia 1989 r. E. Castro wystosowa³ list do Kurta Löfflera,
stoj¹cego na czele pañstwowego Sekretariatu do Spraw Koœcielnych w NRD,
z proœb¹ o uwolnienie wiêzionych od 1984 r. osób, pozbawionych wolnoœci za
krytykê w³adz oraz oskar¿onych o szpiegostwo. Löffler wystosowa³ z kolei
swój list do prokuratora generalnego NRD, w którym imputowa³ E. Castro
„skandaliczn¹ ingerencjê w wewnêtrzne sprawy” Republiki (s. 132). W tym
miejscu nale¿y zaznaczyæ, ¿e mocno wspierany przez E. Castro koncyliarny
proces na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania integralnoœci stworzenia (JPIC), bêd¹cy jednym z owoców Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Vancouver w 1983 r., by³ motywem przewodnim zgromadzeñ ekumenicznych w
NRD w 1988 oraz prze³omowym 1989 roku. To donios³e dla podkreœlenia roli
Koœcio³ów ewangelickich w Niemczech Wschodnich, zrzeszonych w tamtejszym ich Zwi¹zku (BEK), jako schronienia i opiekuna dla wielu ówczesnych
inicjatyw opozycyjnych, których potencja³ przyczyni³ siê do pokojowych przemian w 1989 r. W 2019 r. bêdziemy obchodzili m.in. 30-lecie upadku Muru
Berliñskiego.
W wielu miejscach ksi¹¿ki Autorzy zaznaczaj¹ wk³ad ŒRK i m.in. E.
Castro dla zwalczania wszelkich form dyskryminacji rasowej, w tym apartheidu w RPA, a to za spraw¹ jednego z wiod¹cych przedsiêwziêæ Rady w postaci
Programu Zwalczania Rasizmu (s. 75, 81-82, 120, 152). Ju¿ po swoim uwolnieniu Nelson Mandela podziêkowa³ za to zaanga¿owanie, wizytuj¹c Radê, a
w 1998 r. uczyni³ to jako prezydent RPA, przemawiaj¹c podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego w stolicy Zimbabwe – Harare3). Nale¿y podkreœliæ, i¿ celem Programu by³a te¿ m.in. poprawa po³o¿enia Dalitów – tzw. „nietykalnych”,
na terenie Indii (s. 82 i 152).
E. Castro krytykowa³ komunizm jako ustrój bazuj¹cy na materializmie
dialektycznym i ateizmie, ale tak¿e kapitalizm, gdy¿ uwa¿a³ go za system
oparty na egoizmie i niekrêpowanej konkurencji, co jest sprzeczne z wartoœciami reprezentowanymi przez chrystianizm i jego Zbawiciela, który samego siebie ofiarowa³ za innych (s. 136, 137). W tym kontekœcie Castro postrzega³ kwestie zbawienia holistycznie, upatruj¹c w nim tak¿e doczesne zmagania o sprawiedliwoœæ ekonomiczn¹, godnoœæ ludzk¹, przeciwdzia³anie rozpadowi wiêzi
interpersonalnych4). Autorzy ksi¹¿ki przypominaj¹, ¿e w trakcie obrad Œwiato3)
ŒRK, jak bardzo wiele organizacji i osób, zabiega³a o uwolnienie Nelsona Mandeli z wiêzienia na Robben Island, gdzie by³ osadzony. Jako metodysta regularnie by³ odwiedzany przez duchownych swojego Koœcio³a,
otrzymuj¹c m.in. Sakrament Wieczerzy Pañskiej – zob. K. Cracknell, S. J. White, An Introduction to World Methodism, Cambridge 2005, s. 77.
4)
Równie¿ wielu innym teologom takie postrzeganie zbawienia by³o bliskie, w tym innemu z krêgu latynoamerykañskiego, jak José Miguez Bonino, który sytuowa³ je jako sk³adnik walki o wyzwolenie w wymiarze zarówno indywidualnym oraz spo³ecznym – K. Cracknell, S. J. White, An Introduction …, op. cit., s. 240-241.
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wej Konferencji Misyjnej w Melbourne w maju 1980 r. du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê opublikowana rok wczeœniej ksi¹¿ka teologa wyzwolenia Julio de Santa Ana pt. Ku Koœcio³owi ubogich5). W zwi¹zku z zaanga¿owaniem
wielu katolików, ale i protestantów w dzia³ania na rzecz obalenia dyktatury
Somozy w Nikaragui i ustanowienia tam¿e innego systemu spo³eczno-ekonomicznego, nie by³y to tylko rozwa¿ania natury teoretycznej. Emilio Castro
sprzeciwia³ siê wy³¹cznie „duchowemu” odczytywaniu kwestii ubóstwa, podkreœlaj¹c koniecznoœæ wychodzenia „tu i teraz” ze strony chrzeœcijan do
wszystkich ludzi zmarginalizowanych na œwiecie (por. s. 25, 33-35, a tak¿e
5, 31, 76).
E. Castro zmar³ w ojczystym Urugwaju 6 kwietnia 2013 r. W liœcie skierowanym do ŒRK metropolita wo³oko³amski i przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego, abp Hilarion
podkreœli³, ¿e ca³y œwiat chrzeœcijañski zapamiêta waleczn¹ postawê Castro
wobec apartheidu, systemów wyzysku i przemocy oraz wysi³ki dla obalenia
re¿imów dyktatorskich w Ameryce Po³udniowej (s. 161).
Pomimo braku w ksi¹¿ce informacji o zainicjowanej za kadencji Castro
dekadzie kobiet, w tym walki z przemoc¹ wobec nich i niewielu odniesieñ do
zagadnienia ordynacji kobiet w rozlicznych dokumentach ŒRK, niezaprzeczalne s¹ walory poznawcze tej publikacji, w której – jak trafnie okreœlili to sami
Autorzy – przedstawiono ¿ycie i pracê Emilia Castro – „zwyczajnego cz³owieka, obdarzonego nadzwyczajnymi talentami” (s. 162).
Pawe³ A. Leszczyñski

5)
Na temat protestanckich teologów wyzwolenia – w tym Emilia Castro, a tak¿e Paula Freire, Leopolda
Niilusa, Julia de Santa Ana – zob. m.in. z nowszej literatury naukowej ksi¹¿kê autorstwa Annegreth Schilling, Revolution, Exil und Befreiung. Der Boom des lateinamerikanischen Protestantismus in der internationalen Ökumene in den 1960er und 1970er Jahren, Göttingen 2016.
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